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1575.
Врз основа на член 131 став 4 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2001 година,
донесе
О ДЛУ К A
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII
и XVIII НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Се прогласуваат амандманите IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII на Уставот на Република Македонија,
што ги усвои Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2001 година.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3795/1
16 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

А МА Н ДМА Н И
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII и XVIII НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со денот на
нивното прогласување.
А МА Н ДМА Н

МАКЕДОНИЈА

IV

1. Граѓаните на Република Македонија, Македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот
народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, преземајќи ја одговорноста за сегашноста и иднината на нивната татковина, свесни и благодарни на своите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање самостојна и суверена држава Македонија и
одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на се што е вредно од богатото културно наследство и соживот во Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро - Република Македонија - во согласност со традицијата на Крушевската Република и одлуките на АСНОМ и на Референдумот од 8 септември 1991 година, одлучија да ја
конституираат Република Македонија како самостојна, суверена држава, со намера да се воспостави и зацврсти владеењето на правото, да се гарантираат човековите права и граѓанските слободи, да се обезбеди
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мир и соживот, социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот,
преку своите претставници во Собранието на Република Македонија, избрани на слободни и демократски
избори, го донесуваат овој
2. Со точката 1 на овој амандман се заменува Преамбулата од Уставот на Република Македонија.
А МА НДМА Н V
1. На целата територија во Република Македонија
и во нејзините меѓународни односи службен јазик е
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.
Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така, е службен јазик и неговото писмо, како
што е определено со овој член.
Личните документи на граѓаните кои зборуваат
службен јазик различен од македонскиот јазик, се издаваат на македонски јазик и неговото писмо, како и
на тој јазик и неговото писмо во согласност со закон.
Кој било граѓанин кој живее во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот
јазик, во комуникацијата со подрачните единици на
министерствата, може да употреби кој било од службените јазици и неговото писмо. Подрачните единици
надлежни за тие единици на локална самоуправа одговараат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот. Секој граѓанин во комуникација со
министерствата може да употребува еден од службените јазици и неговото писмо, а министерствата одговараат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмото што го
употребува граѓанинот.
Во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од македонскиот јазик, може да се користи во согласност со закон.
Во единиците на локалната самоуправа јазикот и
писмото што го користат најмалку 20% од граѓаните е
службен јазик, покрај македонскиот јазик и неговото
кирилско писмо. За употребата на јазиците и писмата
на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во единиците на локалната самоуправа, одлучуваат органите
на единиците на локалната самоуправа.
2. Со овој амандман се заменува членот 7 од Уставот на Република Македонија.
А МА Н ДМА Н

VI

1. Соодветна и правична застапеност на граѓаните
кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа.
2. Со точката 1 на овој амандман се дополнува алинејата 2 на членот 8 од Уставот на Република Македонија.
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A MA НДMA Н

VII

1. Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката
црква, Евангелско-Методистичката црква, Еврејската
заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон.
2. Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката
црква, Евангелско-Методистичката црква, Еврејската
заедница и другите верски заедници и религиозни групи се слободни во основањето на верски училишта и
на социјални и добротворни установи во постапка
предвидена со закон.
3. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 3 на членот 19, а со точката 2 се заменува ставот 4
на членот 19 од Уставот на Република Македонија.
A MA НДMA Н

VIII

1. Припадниците на заедниците имаат право слободно да го изразуваат, негуваат и развиваат својот
идентитет и особеностите на своите заедници и да ги
употребуваат симболите на својата заедница.
Републиката им ја гарантира заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на
сите заедници.
Припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички, образовни институции, како и научни и други здруженија заради изразување, негување и развивање на својот идентитет.
Припадниците на заедниците имаат право на настава на својот јазик во основното и средното образование на начин утврден со закон. Во училиштата во
кои образованието се одвива на друг јазик се изучува
и македонскиот јазик.
2. Со овој амандман се заменува членот 48 од Уставот на Република Македонија.
A MA НДMA Н

IX

1. Републиката гарантира заштита, унапредување
и збогатување на историското и уметничкото богатство на Македонија и на сите заедници во Македонија,
како и на добрата кои го сочинуваат без оглед на нивниот правен режим.
2. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 2 на членот 56 од Уставот на Република Македонија.
A MA НДMA Н

X

1. Собранието може да одлучува ако на седницата
присуствува мнозинство од вкупниот број пратеници.
Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а најмалку со една третина од
вкупниот број пратеници, ако со Уставот не е предвидено посебно мнозинство.
2. За закони кои директно ги засегаат културата,
употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на симболите, Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници,
при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија. Спорот во врска со примената на оваа одредба го решава Комитетот за односи меѓу заедниците.
3. Со овој амандман се заменува членот 69 од Уставот на Република Македонија.

A MA НДMA Н
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XI

1. Собранието избира народен правобранител со
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при
што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.
2. Народниот правобранител ги штити уставните и
законските права на граѓаните што им се повредени
од органите на државната управа и од други органи и
организации што имаат јавни овластувања. Народниот правобранител посветува особено внимание за
заштита на начелата на недискриминација соодветна и
правична застапеност на припадниците на заедниците
во органите на државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и во јавните установи и
служби.
3. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 1 на членот 77, а со точката 2 се дополнува ставот
2 на членот 77 од Уставот на Република Македонија.
A MA НДMA Н

XII

1. Собранието основа Комитет за односи меѓу заедниците.
Комитетот го сочинуваат 19 члена од кои по седум
члена од редот на пратениците во Собранието Македонци и Албанци и по еден член од редот на пратениците Турци, Власи, Роми, Срби и Бошњаци. Доколку
некоја од заедниците нема пратеници, народниот правобранител, по консултации со релевантните претставници на тие заедници, ќе ги предложи другите
членови на Комитетот.
Собранието ги избира членовите на Комитетот.
Комитетот разгледува прашања од односите меѓу
заедниците во Републиката и дава мислења и предлози за нивно решавање.
Собранието е должно да ги разгледува мислењата
и предлозите на Комитетот и да донесе одлука во врска со нив.
Во случај на спор во врска со спроведување на постапката за гласање во Собранието, утврдена во членот 69 став 2 Комитетот одлучува, со мнозинство гласови од членовите, за тоа дали ќе се спроведе постапката.
2. Со точката 1 на овој амандман се заменува членот 78 од Уставот на Република Македонија и се брише алинејата 7 на членот 84 од Уставот на Република
Македонија.
A MA НДMA Н

XIII

1. При именувањето на тројцата членови, претседателот ќе обезбеди составот на Советот, како целина, соодветно да го одразува составот на населението
во Република Македонија.
2. Со точката 1 на овој амандман се дополнува ставот 2 на членот 86 од Уставот на Република Македонија.
A MA НДMA Н

XIV

1. Тројца од членовите се избираат со мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да
има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници
кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во
Република Македонија.
2. Со овој амандман се дополнува ставот 2 на членот 104 од Уставот на Република Македонија.
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А МА НДМА Н

XV

1. Собранието ги избира судиите на Уставниот суд.
Собранието избира шест судии на Уставниот суд со
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Собранието избира тројца судии со мнозинство гласови од
вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Мандатот на судиите трае девет години без право на повторен избор.
2. Со овој амандман се заменува ставот 2 на членот
109 од Уставот на Република Македонија.
А МА НДМА Н

XVI

1. Локалната самоуправа се уредува со закон кој се
донесува со двотретинско мнозинство гласови од
вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Законите за локално финансирање,
локални избори, општинските граници и за градот
Скопје, се донесуваат со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство
гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.
2. Со овој амандман се заменува ставот 5 на членот
114 од Уставот на Република Македонија.
А МА НДМА Н
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3. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република Македонија, а со точката 2 се заменува ставот 2 на членот 117
од Уставот на Република Македонија.
А МА НДМА Н

XVIII

1. Одлука за измена на Преамбулата, членовите за
локална самоуправа, членот 131, која било одредба
што се однесува на правата на припадниците на заедниците, вклучувајќи ги особено членовите 7, 8, 9, 19,
48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 и 109, како и одлука за додавање која било нова одредба која се однесува на предметот на тие одредби и тие членови, ќе биде потребно
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници во кое мора да има мнозинство гласови од
вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците
што не се мнозинство во Република Македонија.
2. Со овој амандман се додава нов став 4 на член
131 од Уставот на Република Македонија.
1576.
Врз основа на членовите 68 став 2 и 65 став 4 од
Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2001 година, донесе
ОДЛУК А
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА МАНДАТОТ НА ХИСНИ
ШАЌИРИ, ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

XVII

1. Во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во
одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и
руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање,
комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената
заштита и во други области утврдени со закон.
2. Во градот Скопје граѓаните непосредно и преку
претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од значење за градот Скопје, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски
развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други
области утврдени со закон.

I
На Хисни Шаќири, пратеник во Собранието на Република Македонија, му се одзема мандатот, поради
неоправдано отсуство од Собранието повеќе од шест
месеци.
Со одземањето на мандатот на пратеникот Хисни
Шаќири му престанува функцијата пратеник во Собранието на Република Македонија.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република
Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3798/1
16 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1577.
Врз основа на член 7, став 3 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 седницата одржана на 13.11.2001 година , донесе
О ДЛУ К А
З А И З М Е Н А Н А Р А С П О Р Е Д О Т Н А С Р Е Д С Т В А Т А В О П О С Е Б Н И О Т ДЕЛ У Т В Р Д Е Н СО
Б У Џ Е Т О Т Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А З А 2001 Г О Д И Н А

Член 1
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се
вршат:

2.000.000

3.500,000

900.000

Купување на мебел
и опрема за
органите на
463019 управата
Патување во
земјата - хранарина
420018 (дневница)

11 Администрација

Претседател на
Република Македонија

11Државен завод за ревизија Администрација

01001

02002

11Админнстрација

Претседател на
Република Македонија

01001

Износ
предвиден со
ребаланс

Опремување на
информациониот
систем на
463027 Републиката

Програма

Буџетски корисник

Раздел

Опис на
Потставка поставката

А. намалувања кај следните корисници, програми и потставки:

300.000

1,000.000

600.000

2,500.000

Износ после
пренамената

2.000.000

Пренамена
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1

400.000

454.00d

Патување во
странство- патни
420069 трошоци
Патување во
странство420077 сместување

11 Државен завод за ревизија Администрација

11 Државен завод за ревизија Администрација

11 Државен завод за ревизијаАдминистрација

02002

02002

02002

11 Државен завод за ревизија Администрација

11 Државен завод за ревизија Администрација

02002

:

02002

02002

02002

02002

02002
t
02002

02002

60.000

30.000

30.0001

30.000
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Надомест за платен
промет и банкарска
426210 провизија

170,000|

70,000
30,000
100,000

425044 •Опрема
Закупнини за
426105 недвижности

200.000

300.000

18.000
20,000
38.000

421049 Ѓубретарина

300,000

ol
40,000
40.000

600.000

150,000ј
100,000
250.000

421014 ^Струја
Вода и
421022 канализација

422045 Централно греење

0

264.000

260,000

160,000

600,000

120.000

10,000

190,000

140,000

300,000

зоо.ооој

зоо.ооо;

10.000

Патување во
странство420085 споредни трошоци

460.000

Патување во
странствохранарина
420050 (дневница)

11 Државен завод за ревизија Администрација
11 Државен завод за ревизија Администрација
И Државен завод за ревизија Администрација
11 Државен завод за ревизија Администрација
11 Државен завод за ревизија Администрација
11 •
Администрација
Државен завод за ревизија:

900.000i

|

!

02002

420.000;

Патување во
земјата - патни
420026 трошоци
Патуваше во
земјата 420034 сместување

ill Државен завод за ревизијаАдминистрацпја

[11 Државен завод за ревизија Администрација

02002

г
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200.000

Патување во
земјата - споредни
420042 трошоци

11 Администрација
11 Администрација

11 Администрација

11 Администрација

Агенција за државни
службеници

Агенција за државни
службеници

;Агенција за државни
1 службеници

Агенција за државни
службеници

Министерство за одбрана 12 - АРМ

Министерство за одбрана 12 - АРМ

04008

04008

04008

04008

05001

05001

59.709.000;

20.000.000

Купување на мебел
и опрема за
органите на
463019 управата
Други постројки,
опрема и
466093 машинерија

11 Министерство за одбрана Администрациј а

11 Министерство за одбрана Администрација

05001

05001

20.000.000

20.000.000

20.000,000

Г

200,000.000

6,669.977.000
82.607.000

•• н

200,000

200.000

200.000

150.0001

200,0001;

30.000,000

[

i

I

1

100.00С

229.881,414

464090 Друга возила

422029:Течни горива
Материјали за
423106 АРМ

•

300,000

Министерство за одбрана^ 12 - АРМ

05001
Г
I

1

300.000

Патување во
земјата 420034 сместуваше

И Државен завод за ревизија Администрација

02002

800.000

500.000

Друг мебел и
канцелариска
463094 опрема

02002

Копирање,
печатење и
423033 издавање
Надомест за
надворешен промет
и банкарска
426210 провизија

140.000

Надомест за
надворешни
426130 соработници

ПДржавен завод за ревизија Администрација

о

39,709,000

62.607.000

6.469.977.000

199,881,414

100,000

600.000

о!

150.000

300.000

40.000
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Министерство за правда

Министерство за
надворешни работи
—^—.

07001

i08001
11 Администрација
11 Администрација
11 Администрација
11 Администрација
!
11 Администрација

12 - ДКП

Министерство за
надворешни работи
Министерство за
надворешни работи

Министерство за
надворешни работи
Министерство за
надворешни работи

Министерство за
надворешни работи

Министерство за
надворешни работи

08001

08001

(18001
1

108001

08001

08001

50.000.000

з.ооо.ооо1

Мебел и опрема за
органите на
463019 управата

30,000,0001

68.597,000'

960,000

427187 Пренесени обврски
Откуп на
канцелариски
згради и деловни
462039 простории

Членарини во
меѓународни
427098 организации

427063 Репрезентација

5,257,000

15.637.000

Канцелариски
423017 материјали

11 Администрација

Министерство за правда

(07001

Надомест за
надворешни
426130 соработници

2,000,000

Надомест за
443174 осудени лица

11Администрација

-|

2.040.000

Научно истражувачки
426075 проекти

11 Администрација

1.000.000

Реконструкција на
468010 градежни објекти

1

|

1

41.700.000

Изградба на други
467197 објекти

16 - Градежно
Министерство за одбрана ; обезбедување
12- Обука

159,000

Реконструкција на
468010 градежни објекти

ЦОК БОС

05001

32.213,000i

Изградба на други
467] 97 објекти

]] Министерство за одбрана Администрација
11 Министерство за одбрана Администрација

06002

05001

05001

1

2500.000

45.000,000

i

|
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500.000

5.000.000

26.500.000

3500.000
I

610.000

3,757,000

12,137,000

1,400,000

1.540.000

500,000

21,700,000

65,597,000;

1

0

12.213,000

3.000.000

350.000

1.500,000

3.500.000

—

600,000

500.000

500.000

20.000.000

159.000

20.000.00fl
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13 - Телеком
инвестициони
проекти
13 - Телеком
инвестициони
проекти
13 - Телеком
инвестициони
проекти

13 - Телеком
инвестициони
проекти
11 Администрација
11 Администрациј а

Министерство за
финансии - функции на
државата

Министерство за
финансии - функции на
државата

Министерство за
финансии - функции на
државата

Министерство за
финансии - функции на
државата

Биро за стокови резерви

Управа за јавни приходи

Управа за јавни приходи

109002

09002

09002

09002

09002

09004

09005

09005

09005

Биро за развој на
образованието

11 Министерство за култура Администрација

16002

18001

11.470.000

)

1.500,000;

1500.000

] ,500.000

500.000
т
*

500.000:

;

9.970,000

о:

0

500.000

2.000.000

10,000,000

591.000,000

107,643,000!

16,000.000

387,188,000

257,284,000
!

480.496.000
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*

11 Администрација

Надомест за
надворешни
426130 соработници

Реконструкција на
468010 градежни објекти

12 - Сеизмолошка
опсерваторија

12003

3.000.000500.000
|

5.000.000

10,000,000

120,000.000

50,000,000

15.000.000

55,000.000

95.000.000
f

6.000.000

1,000.000

20.000,000

Реконструкција на
468029 опре ма
425010 Згради
[реконструкција на
468010 градежни објекти

!

[

711.000,000

157,643,000

31.000,000

442.188,000

352-284.000

486.496,000

Стратегиски
444057 резерви на стоки
Реконструкција на
468010 градежни објекти

Други постројки,
опрема и
466093 машинерија
Изградба на
водоводи во
единиците на
локална
472026 самоуправа

Изградба на други
467197 објекти

Изградба на
4671201 патишта
1

Мебел и опрема за
органите на
463019 управата

Управа за јавни приходи
Сеизмолошка
опсерваторија

11 Администрација
11 Администрација

13 - Телеком
инвестициони
проекти

Министерство за
финансии - функции на
државата
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10.000.000

110.000.000

252.000

406.000

441121 Филмска дејност
Патување во
странство хранарина
420050 (дневница)
Патување во
странство - патни
420069 трошоци

111 Агенција за информација А дминистрација

111 А дминистрација
Агенција
за информација
»
Л
Ж ж

19301

19301

1.500.000

Изградба на
467103 деловни простории

Агенција за информација А дминистрација

111 Агенција за информација А дминистрација

19301

пит

29.000.000

Програма за
426091 премер и катастар
Организирање на
семинари и
426156: конференции

i; 1 - Премер и
к;атастар
12 - Премер и
катастар
Ул\ - Премер и
к; iTacxap

Државен завод за
геодетски работи

Државен завод за
геодетски работи

Државен завод за
геодетски работи

21001

21001

21001

500,000!

250.000

Канцелариски
4230171 материјали
Униформи,
работни облеки и
423092 обувки

12 - Премер и
катастар

Државен завод за
геодетски работи

21001

833.000

3.500.000

Друг мебел и
канцелариска
463094 опрема

и1 -

Агенција за информација А дминистрација

1-

7,800,000

10ЧП1

Закупнина за
426105 јнедвижности

18010

бо.ооо'

5.500.000

200.000
I

200.000

:

1

1.500,0001

3.500.000

4,000,000

340.000

100.000

10.000.000

88.000.000

441104 Издавачки дејност

Финансирање на дејности 1,1 - Издавачка
од областа на културата јшпност
Финансирање на дејности и t - Филмска
on областа на културата Де;јност

18010

440,000

23.500.000

50.000

633.000

0

3.800,000

66.000

152.000

|

100.000,000

78.000.000
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Б р . 23-6656/1
13 ноември 2001 година
Скопје

28001

Вкупни зголемувања

12 - Функција

444235; Недефинирани
мерки

Е. Зголемувања по раздели, програми и потставки:
Потставка Опис на
Министерство за финансии Профама
потставката
- функции на државата

11Администрација

Биро за стопански
недоволно развиени
подрачја

09002

11 Администрација

Државен завод за
статистика

22001

1

12 - Премер и
катастар

Државен завод за
геодетски работи

21001

Останати плаќања
на основно и
специјално
46Ѕ096 одржување
Откуп на
канцелариски
зфади и деловни
462039 простории
Изфадба на
објекти во
недоволно
развиени единици
во локалната
467014 самоуправа
775.039.000

20.000.000

2,250,000

4.000,000
:

560,000,000

54.000

6,000,000

5.232.900.000

775.039.000 6.007.939.000

Износ
Пренамена Износ после
предвиден со
пренамената
Ребаланс
5.232.900.000 775.039.000 6.007.939.000

580.000.000

2304,000

10.000.000
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Член 2
О в а а одлука влегува в о сила со денот на објавувањето в о "Службен весник на Република
Македонија".

Претседател на Владата
на Република Македонија,

Љубчо Георгиевски, с.р.

20 ноември 2001
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1578.
Врз основа на член 24 од Законот за трговија
("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95,
30/95, 43/95 и 43/99) член 28 од Законот за акцизите
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и
член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 20
ноември 2001 година, донесе
О ДЛУ К A
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ Н А
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- Б М Б - 95

ден/лит.
до 13,120
до 13,228
до 13,492

б) Дизел гориво
-Д -1
-Д -2

ден/лит.
до 15,637
до 14,794

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 15,052

г) Мазут

до 9,340 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- Б М Б - 95

ден/лит.
до 47,50
до 48,50
до 45,50

б) Дизел гориво
-Д -1
-Д -2

ден/лит.
до 36,00
до 35,00

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 24,50

г) Масло за горење (мазут)

до 10,175 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а",
"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на
потточката "г" важи франко производител во земјата.
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците
согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
МБ - 86
МБ - 98
Б М Б - 95

ден/лит.
24,396
25,128
22,343

б) Дизел гориво
Д -1
Д -2

ден/лит.
12,215
12,218

в) Масло за горење
екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
3,136

г) Масло за горење (мазут)

0,100 ден/кг.
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4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- Б М Б - 95

ден/лит.
до 2,00
до 2,00
до 2,00

б) Дизел гориво
-Д -1
-Д -2

ден/лит.
до 2,00
до 2,00

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 2,00

г) Масло за горење (мазут)

до 0,25 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на
оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензискоинвалидско осигурување.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на
21.11.2001 година.
Бр. 23-6725/1
20 ноември 2001 година
Скопје

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

1579.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на
Република Македонија, издава
ЛИЦЕНЦ А
З А ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други ДОО експорт-импорт
Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се
наоѓа на ул. "Васил Главинов" бб (С.К. Интекс) во
Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави
15 автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 40100-840-033-62207.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

Стр. 5030 - Бр. 91
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6. Секоја промена во врска со приредувањето на
играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува
во Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата должен е да го извести
Министерството за финансии и за секоја промена на
лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.
7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.
8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата,
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.
9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата,
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.
9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".

Бр. 23-4691/17
6 ноември 2001 година
Скопје

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

ЛИЦЕНЦ А
З А ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1580.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на
Република Македонија, издава

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други ДОО експорт-импорт
Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се
наоѓа на ул. "Партизански Одреди" бр. 20 А во Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави
15 автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 40100-840-033-62207.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Секоја промена во врска со приредувањето на
играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува
во Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата должен е да го извести
Министерството за финансии и за секоја промена на
лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.
7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.
8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата,
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.
9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".

ЛИЦЕНЦ A
З А ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други ДОО експорт-импорт
Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се
наоѓа на ул. "Јане Сандански" бр. 82 Т.Ц. Бисер во
Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави
15 автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 40100-840-033-62207.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Секоја промена во врска со приредувањето на
играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува
во Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата должен е да го извести
Министерството за финансии и за секоја промена на
лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.
7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

Бр. 23-4691/16
6 ноември 2001 година
Скопје

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

1581.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на
Република Македонија, издава

Бр. 23-4691/15
6 ноември 2001 година
Скопје

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

20 ноември 2001

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1582.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на
Република Македонија, издава
ЛИЦЕНЦ A
З А ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други ДОО експорт-импорт
Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се
наоѓа на ул. "Партизански Одреди" бр. 151 (Порта
Влае) во Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави
15 автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 40100-840-033-62207.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Секоја промена во врска со приредувањето на
играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува
во Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата должен е да го извести
Министерството за финансии и за секоја промена на
лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.
7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.
8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата,
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.
9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 23-4691/14
6 ноември 2001 година
Скопје

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

1583.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на
Република Македонија, издава
ЛИЦЕНЦ А
З А ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други ДОО експорт-импорт
Скопје, за време од 6 (шест) години.

Бр. 91 - Стр. 5031

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се
наоѓа на ул. "Јане Лукаревски" бб Т.Ц. Автокоманда
во Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави
15 автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 40100-840-033-62207.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Секоја промена во врска со приредувањето на
играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува
во Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата должен е да го извести
Министерството за финансии и за секоја промена на
лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.
7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.
8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата,
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.
9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 23-4691/13
6 ноември 2001 година
Скопје

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

1584.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на
Република Македонија, издава
ЛИЦЕНЦ А
З А ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други ДОО експорт-импорт
Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се
наоѓа на ул. "Жан Жорес" локал 7 зграда Б-25 (нас.
Маџари) во Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави
15 автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:

Стр. 5032 - Бр. 91
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- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 40100-840-033-62207.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Секоја промена во врска со приредувањето на
играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува
во Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата должен е да го извести
Министерството за финансии и за секоја промена на
лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.
7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.
8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата,
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.
9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 23-4691/12
6 ноември 2001 година
Скопје

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

1585.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на
Реп ублика Македонија, издава
ЛИЦЕНЦ А
З А ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други ДОО експорт-импорт
Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се
наоѓа на ул. "Јане Сандански" бр. 16 во Неготино.
3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави
15 автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 40100-840-033-62207.
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
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Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Секоја промена во врска со приредувањето на
играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува
во Министерството за финансии.
Корисникот на лиценцата должен е да го извести
Министерството за финансии и за секоја промена на
лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.
7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.
8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата,
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.
9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 23-4691/11
6 ноември 2001 година
Скопје

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

1586.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 7
ноември 2001 година, донесе
ОДЛУК А
1. Се укинува Законот за јавно информирање
("Службен весник на СРМ" бр. 20/74).
2. Оваа одлука произведува правно дејство по денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива на Панче Докузов од Штип, со Решение У.бр. 134/2000 од 19 септември 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста на Законот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што пред Судот се постави прашањето за неговата согласност со
Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот закон основна цел на јавното информирање во
Социјалистичка Република Македонија е афирмирањето, јакнењето на социјалистичките самоуправни
односи и непосредната социјалистичка демократија,
рамноправноста, солидарноста и братството и единството на југословенските народи и народности, како и
меѓународната соработка врз начелата на мирољубивоста и творечката коегзистенција.
Според член 2 од Законот, со овој закон се утврдува начинот за остварување на уставните начела на јавното информирање, правата и должностите и меѓусебните односи на субјектите во системот на јавно информирање, условите и начинот на остварување на
правото на информирање, положбата на средствата за
информирање во системот на самоуправни социјалистички општествени односи и други односи во областа
на информирањето.
Членот 4 од Законот предвидува дека заради остварување на самоуправните и други демократски
права на работните луѓе и граѓаните им се гарантира
слобода на информирањето и право на објективно,
навремено, вистинито и потполно информирање за
настаните и појавите во сите области на животот во
Социјалистичка Република Македонија, во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во светот, а според член 5 од Законот, средствата за јавно
информирање се должни објективно, вистинито и навремено да ја известуваат јавноста, да им даваат на работните луѓе и граѓаните информации за сите прашања од значење за остварување на нивните самоуправни права.
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Во член 6 од Законот е утврдено дека јавното информирање е дејност од посебен општествен интерес,
а според ставот 2 на овој член, кај организациите на
здружен труд и кај другите организации што се занимаваат со јавно информирање, во управувањето со работите што се во врска со јавното информирање учествуваат и претставници на општествената заедница во
согласност со овој закон.
Во членот 7 од Законот е уредено прашањето за
правото на јавен одговор, а во овој контекст е за одбележување дека со општ самоуправен акт на организацијата на која и е упатено барање за јавен одговор, се
определуваат поблиските услови под кои се објавува
јавниот одговор.
Во членот 8 е утврдено дека јавното информирање
во Социјалистичка Република Македонија е составен
дел на единствениот систем на јавно информирање во
Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
Во овој член е предвидена обврска Републиката да се
грижи за остварување на слободата на информациите
и на правото на информирање на работните луѓе и
граѓаните и на правните лица, како и дека Републиката создава услови за остварување на принципите за
слободна меѓународна размена на информации.
Во членот 9 е утврдена обврска Републиката да се
грижи, да го поттикнува и да го помага информирањето на македонците во странство и да се грижи за информирањето на граѓаните од СР Македонија што се
на привремена работа во странство, а во членот 10 е
утврдена обврска општините и Републиката да се грижат за развојот на општествените средства за јавно
информирање на јазиците на народностите и на етничките групи.
Оспорениот закон ги дефинира информациите во
смисла на овој закон, ги уредува односите, правата и
должностите на органите на општествено-политичките заедници и основачите спрема организациите што
се занимаваат со објавување и ширење на информации, ги уредува правата на граѓаните, организациите
на здружениот труд, општествено-политичките организации и други организации и здруженија на граѓани,
општините, Републиката да бараат во средствата за
јавно информирање да се објават нивни информации,
го уредува прашањето за начинот на давање на информации, достапноста до изворите на информации,
пропишува обврски за новинарите и другите лица што
се занимаваат со информирање, меѓудругото, да придонесуваат за остварувањето на самоуправувањето и
на човековите права и слободи, да придонесуваат за
јакнењето на развивањето на социјалистичките самоуправни односи, јакнењето на рамноправноста, братството и единството на народите и народностите во СР
Македонија и во СФРЈ, како и да придонесуваат за независноста и афирмирањето и јакнењето на независноста и неврзаната политика на нашата земја, прашањето за ускратување на давање информации и ги утврдува случаите кога не е дозволено објавување и ширење информации (Глава прва - Основни одредби од
член 11 до член 22 од Законот).
Во глава втора на Законот со наслов "Печат" е дефинирано што се подразбира како печат во смисла на
овој закон (член 23), издавањето и растурањето на печатот (член 24 до член 30), што се подразбира под новинска дејност (издавањето, уредувањето, умножувањето и растурање на весниците - член 31), основачите
на новинските организации (член 34), содржината на
основачкиот акт (член 36), односите помеѓу новинската организација и организациите на здружен труд што
се занимаваат со новинска дејност - дека на самоуправната спогодба за здружување и на статутот дава
согласност собранието на општината по претходно
мислење на основачот, односно основачот (член 37, 38
и 39). Понатаму, со одредбите на членовите 40, 41, 42 е
уредено прашањето за формирањето и составот на издавачкиот совет, а во членот 43 се определени надлежностите на издавачкиот совет.
Според членот 44 од Законот работата на издавачкиот совет е јавна, а советот за својата работа одговара пред јавноста, пред основачот и пред новинската
организација, односно издавачот на весникот.
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Член 45 од Законот го уредува прашањето за одговорноста на директорот на новинската организација
(е одговорен пред основачот и пред новинската организација за остварување на целите и задачите на новинската организација, програмската концепција и
развојната политика утврдена со основачкиот акт, со
самоуправната спогодба и со другите самоуправни општи акти, како и дека со статутот на организацијата
поблиску се одредуваат правата и должностите на директорот).
Членовите 46 и 47 од Законот го уредуваат прашањето на главниот и одговорниот уредник, а членот 48
од Законот именувањето на директорот (го именува
основачот по претходно мислење на органот на управувањето на новинската организација, а главниот и
одговорен уредник по претходно мислење на редакцијата на весникот). Со овој член се утврдени и условите
за именување на директорот и главниот одговорен
уредник, меѓу другото, лицето да има југословенско
државјанство, кое е идејно и политички определено за
социјалистички општествени односи, за рамноправност на народите и народностите на Југославија, за независноста и неврзаната политика на Југославија.
Членовите 51, 52 и 53 ги определуваат условите кога група граѓани (најмалку 10) можат да издаваат весник и дека граѓаните што издаваат весник имаат обврска, најмалку еднаш во текот на годината да му поднесат извештај за реализацијата на програмската концепција на весникот што го издаваат на собранието на
општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на редакцијата, како и го уредува прашањето за нивната
солидарна одговорност за обврските што настануваат
од дејноста во врска со издавањето на весникот.
Во поднасловот на Законот "Регистар на весниците", во одредбите од член 54 до 64, се уредени прашања во врска со обврската на субјектите што имаат намера да издаваат весник, на Републичкиот секретаријат за информации, најдоцна во рок од 15 дена пред
почетокот на издавање на весникот да му поднесат барање за запишување во регистарот, обврските на секретаријатот во врска со запишувањето, прашањето во
врска со промените на издавачот на весникот, како и
за пријавување на овој секретаријат, престанокот на
весникот и продажбата на весниците.
Со одредбата на член 63, поместена во овој поднаслов од Законот, е предвидено дека финансиското и
материјалното работење на новинската организација,
односно на издавачот на весникот подлежат на контрола на јавноста и обврска новинската организација,
односно издавачот на весникот еднаш годишно да ги
објавува податоците за изворите на финансирање на
весникот, висината на дотацијата, уделот на доходот
од огласи во вкупниот приход, годишниот тираж и
други податоци во врска со издавањето на весникот, а
кои се значајни за јавноста.
Во поднасловот на Законот "Исправка" одредбите
од член 65 до 82, се уредени правата на работните луѓе
и граѓаните, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките и други организации и заедници, здруженијата на
граѓани, органите на општините и Републиката, од
главниот и одговорен уредник на весникот да бараат
да ја објави нивната исправка за информацијата, ако
со објавената информација се нанесува повреда на
нивната чест, углед, права или интерес и ако се изнесуваат невистинити факти, обврските на главниот и
одговорен уредник во врска со барањето за исправка
како и правото на судска заштита во врска со барањето за објавување на исправката.
Судот утврди дека одредбите на Главата од Законот за "Радиодифузија" престанаа да важат со денот
на влегување во сила на Законот за радиодифузната
дејност ("Службен весник на РМ" бр. 29/97).
Главата четврта од Законот се однесува на филмот односно на филмските новости и другите филмови што содржат информации за одделен настан, личност, предел, предмет, појава или дејност, на главниот
и одговорниот уредник на филмските новости и правото на исправка за информациите објавени по пат на
филмски новости и други филмови.
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Според член 94 од Законот одредбите за печатот
од овој закон соодветно се применуваат и на филмските организации на здружениот труд.
Главата петта од Законот ги уредува прашањата
за злоупотреба на информирањето. При тоа, како
злоупотреба на информирањето се дефинира објавувањето на информации со кои им се нанесува штета
на честа, на угледот или правата на граѓаните или на
општествената заедница и таквата злоупотреба повлекува одговорност.
Главата шеста од Законот се однесува на казнените одредби и се определени прекршоците за кои се изрекува казна.
5. Според член 16 став 1 од Уставот се гарантира
слободата на јавното изразување на мислата, а според
ставот 2, се гарантира слободата на говорот, јавниот
настап, јавното информирање и слободното основање
на институции за јавно информирање. Според ставот 3
на овој член, се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување на
информации, а според ставот 4, се гарантира правото
на одговор во средствата за јавно информирање. Во
ставот 5 на овој член е гарантирано правото на исправка во средствата за јавно информирање, а во ставот 6 се гарантира правото на заштита на изворот на
информацијата во средствата за јавно информирање.
И според ставот 7 на членот 16 цензурата е забранета.
Според член 54 од Уставот слободите и правата на
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во
случаи утврдени со Уставот. Според ставот 2 на овој
член слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите на Уставот, а во ставот 4 на овој член е предвидено дека ограничувањето
на слободите и правата не може да се однесува на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста.
Од наведените уставни одредби, како и темелните
вредности на уставниот поредок на Република Македонија и другите одредби од Уставот за слободите и
правата во чија основа е човекот и граѓанинот со својата слобода и граѓански суверенитет произлегува дека Уставот слободите и правата на граѓанинот ги дефинира прецизно. Нивното ограничување е исто така
прецизно утврдено со Уставот и не е допуштено нивно
ограничување со закон. Во тој контекст јавното информирање, слободниот пристап кон информациите,
слободата на примање и пренесување на информации,
правото на одговор во средствата за јавно информирање, правото на исправка во средствата за јавно информирање, правото на заштита на изворите на информацијата во средствата за информирање, уставната забрана на цензура, како и слободното основање на институции за јавно информирање, не само што се основни човекови слободи и права туку и услов за остварување на сите други слободи и права на човекот како
свесно човеково битие и како носител на општествено-политичките активности, право на човекот да биде
известен за настаните во земјата и светот како и право да основа институции за јавно информирање кои ќе
бидат во функција на развојот на слободата на печатот и другите средства за општење. Ваквото уставно
уредување несомнено укажува на значењето на оваа
дејност во општеството, односно државата заради нејзините широки можности за влијание врз јавното мислење и тековите на општествениот развиток и политичките активности во земјата, како и на политичката
определба за полна слобода на дејствување и организирање.
Согласно наведените уставни одредби слободата
на јавното информирање се реализира преку слободниот пристап кон информациите и слободата на примање и пренесување на информации од што произлегува дека не постои дозирање на информации преку
давање, добивање или овозможување непосредно прибирање на информации, што значи дека Уставот гарантира неограничена достапност на информации
што се остварува преку пренесувањето на информациите и нивната општа достапност до јавноста за да граѓанинот биде во тек со настаните.
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Со уставната гаранција за слободно основање на
институции за јавно информирање Уставот овозможува конкурентност и во јавното информирање што е од
особено значење во плуралното општество - во услови кога политички партии издаваат свои весници и на
независни весници и списанија кои не се партиски.
Оваа конкурентност во печатените и другите видови
на информирање (радиото и телевизијата) создава објективна можност за разновидни и спротивставени
мислења што е од значење за формирање на јавното
мислење и неговото влијание како на власта, така и на
политичките субјекти, како и за определување на граѓаните при одлучувањето.
Од битно значење за остварување на слободата на
јавното информирање е и уставната гаранција за забрана на цензурата, што по својата содржина значи дека ниедна информација, напис или вест, како ни целина на весник или било кое пишано издание или програма на радио или телевизијата не подлежат на претходен преглед или одобрување. Тоа е право на редакциите и одговорните уредници но и нивна одговорност, а рамката на слободата на печатот и на другите
средства за информирање е уставниот поредок и неговата заштита. Имено, ова не треба да се сфати како
апсолутна слобода без ограничување со интересот,
безбедноста на државата, остварување на слободите и
правата на другите и почитување на личниот и моралниот интегритет на човекот.
Исто така, од големо значење е уставната гаранција граѓаните преку средствата за печат и другите средства за јавно информирање да ги изразуваат нивните
мислења, гаранцијата на правото на одговор и на исправка во средствата за јавно информирање.
Во контекст на кажаното треба да се има предвид
и човековото право на слободно творештво утврдено
во член 47 од Уставот кое всушност се потпира на
правото на слобода на мислата и нејзиното јавно изразување.
Од означените одредби од оспорениот закон, како
и од анализата на Законот во целина, а тргнувајќи од
уставните гаранции за слободата на јавното информирање и правото на граѓаните на информирање, како
имајќи го предвид фактот дека оспорениот закон е донесен во услови на федеративно уредена заедница, самоуправувањето како основа на тие општествени односи, концептот на здружен труд и други вредности на
социјалистичкото самоуправно општество, што е
спротивно на уставниот поредок на Републиката и дека информирањето се темели на сосема нови вредности и принципи ослободени од секакви идеолошки премиси, Судот оцени дека оспорениот закон содржи
суштински и терминолошки неусогласености со Уставот.
Така, основните одредби од оспорениот закон покрај терминолошката неусогласеност го има за цел јавното информирање на Социјалистичка Република Македонија, јакнењето и развивањето на социјалистичките самоуправни односи и тоа како единствен систем
на јавното информирање на Социјалистичка Република Југославија.
Според мислењето на Судот не е спорно дека со
закон може да се пропишат услови за основање и работа на институциите за јавно информирање, но и при
тоа треба дословно да се почитува принципот на еднаквост, односно секој под еднакви услови да може да
основа вакви институции. Во таа смисла одредбите од
Законот не се конзистентни со одредбите од Законот
за трговските друштва, односно доколку се основаат
како јавни претпријатија и со Законот за јавни претпријатија. Во овој контекст и односите помеѓу основачот на новинската организација и новинската организација, издавачкиот совет, главниот и одговорниот
уредник и други прашања уредени со оспорениот закон се ограничување на слободата на информирањето
и независното новинарство.
Во врска со основањето на новинските организации односно за нивното запишување во посебен регистар, при Секретаријатот за информации Судот смета
дека таквиот начин на запишување не конзистира со
единствениот судски регистар на трговските друштва
и јавните претпријатија.
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Понатаму, слободите и правата на човекот и граѓанинот во оваа сфера бара обезбедување услови за
независно, плуралистичко новинарство но и одговорно новинарство кое ќе ги информира граѓаните за работата на државните органи и другите субјекти, а со
цел градење нивно сопствено мислење за определена
појава и општествени односи, да овозможи на граѓаните јавно да го изразуваат своето мислење, да ги подведува властите на критичко испитување. Поради тоа
Судот смета дека новинарската работа треба да се заснова на професионален новинарски кодекс за навремено и точно информирање, да не се навлегува во
приватноста
(животот и семејството), клеветење,
поттикнување омраза, насилство. При тоа, е нужно да
се почитуваат и европските стандарди и меѓународните договори за слободата на информирањето.
Исто така, Судот смета дека Законот не ги задоволува уставните вредности за забрана на цензурата и
правото на исправка како и не содржи инструментариум против невистинито, особено злонамерно информирање што го гарантира Уставот.
Со оглед на тоа што Законот во целина уредува
односи во сферата на информирањето во друг општествен поредок Судот оцени дека, покрај институционалната и терминолошката неусогласеност со Уставот, постои и суштинска неусогласеност, односно не
ги обезбедува уставните вредности за слободата на
информирањето и правата и слободите на човекот за
јавно информирање и слободното основање на
институции за јавно информирање, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.
При одлучувањето Судот ги имаше предвид и меѓународните документи. Имено, слободното изразување на мислата е предмет на уредување на повеќе меѓународни документи. Така, според членот 19 од Универзалната декларација за човековите права, секој
има право на слобода на мислење и изразување. Ова
право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење без никакво вмешување и да се бараат, да
се примаат и да се даваат информации и идеи преку
медиумите и без оглед на границите. Членот 19 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права
предвидува дека никој не може да биде вознемируван
поради своите мислења, а според ставот 2 на овој член
секој има право на слобода на изразувањето. Ова право без оглед на границите, ја подразбира слободата на
изнаоѓање, примање и ширење на информации и идеи
од сите видови во усна, писмена, печатена или уметничка форма или на кој да е начин по слободен избор.
Членот 10 од Европската конвенција за заштита на
човековите права предвидува дека секој човек има
право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на мислење и пренесување на информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите.
Остварувањето на овие слободи, кое што вклучува
обврски и одговорности, може да биде под определени
формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во едно демократско општество
претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нереди и
злосторства, заштита на здравјето или моралот, угледот или правата на другите, за спречување на ширењето на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судењето.
Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
6. Оваа одлука Судот ја донесе 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, Бесим Селими и
д-р Јосиф Талевски.
У.бр. 134/2000
7 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.
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1587.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 31
октомври 2001 година, донесе
ОДЛУК А
1. Се укинуваат
а) член 1 од Одлуката за остварување право на
плата по престанок на функцијата бр. 0701-83/1 од
18.12.2000 година, и
б) Одлуката за овластен потписник на жиро-сметката Совет на Општина Пехчево бр. 0701-80/1 од
18.12.2000 година, двете донесени од Советот на Општина Пехчево.
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
3. Уставниот суд на Република Македонија, постапувајќи по иницијатива на Владата на Република Македонија, со решение У.бр. 44/2001 од 4 јули 2001 година поведе постапка за оценување на законитоста на
актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа
што основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за платите и другите надоместоци
на пратениците на Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 36/90,
38/91 и 23/97), односно со Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 52/95).
4. Судот на седницата утврди дека со членот 1 од
Одлуката означена во точката 1.а) од оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го утврдува правото за остварување на плата по престанок на функцијата - градоначалник, за време од една година.
Со Одлуката означена во точката 1.б) од оваа одлука, за овластен потписник на жиро-сметка Совет на
Општина Пехчево се определува Фаница Капушевска,
претседавач на Советот на Општина Пехчево како
единствен потписник.
5. Во однос на одлуката означена во точката 1 под
а) од оваа одлука, Судот ги имаше предвид одредбите
од Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и
другите избрани и именувани лица во Републиката
("Службен весник на РМ" бр. 36/90, 38/91 и 23/97).
Имено, согласно член 17-в од Законот како платени
изборни функции во локалната самоуправа е определена само функцијата на градоначалникот на општината, со тоа што коефициентите за утврдување на
платите на градоначалниците на општините се определени според бројот на жителите на општината.
При тоа, во ставот 5 од овој член е предвидено дека правата утврдени со овој закон им припаѓаат на
градоначалниците од денот на нивниот избор до крајот на месецот во кој им престанал мандатот, ако со
овој закон не е поинаку определено.
Судот утврди дека правото на плата и другите надоместоци на функцијата градоначалник како јавна
функција е уредено со Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во
Републиката. Тоа значи дека правата што припаѓаат
по основ на плата и други надоместоци од вршење на
функцијата градоначалник, како изборна функција, се
уредени со овој закон, без можност единицата на локалната самоуправа со овој акт да ги уредува овие
прашања на било кој начин.
Со оглед на тоа што со одредбата од членот 1 од
Одлуката означена во точката 1.а) од оваа одлука Советот на Општина Пехчево на оригинерен начин со
свој акт утврдил одредено право на градоначалникот,
Судот оцени дека истата не е во согласност со Законот.
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6. Во поглед на одлуката со која се определува
претседавачот на Советот на Општината како единствен овластен потписник на жиро-сметката Совет на
Општина, Судот ги имаше предвид одредбите на Законот за локална самоуправа кои се однесуваат на
надлежностите, правата и должностите на градоначалникот на општината.
Имено, согласно членот 43 алинеја 8 од Законот за
локалната самоуправа, градоначалникот управува со
имотот во согласност со статут на единицата на локалната самоуправа.
Согласно член 43 алинеја 3 и 4 од Законот градоначалникот се грижи и го обезбедува извршувањето
на одлуките на советот и се грижи за извршување на
работите што со закон и се доверени на единицата на
локалната самоуправа.
Согласно член 29 став 1 алинеја 2 од Законот за
локалната самоуправа, Советот на единицата на локалната самоуправа донесува буџет на единицата и завршна сметка на буџетот. Оттука, неспорно е правото
на Советот да го утврди буџетот како општ акт кој ги
предвидува вкупните приходи и расходи на општината, но самото ефектурирање на овие средства, вклучувајќи ги оние наменски за потребите на Советот на
општината е во надлежност на градоначалникот, како
носител на извршната власт на локално ниво.
7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
8. Во однос на точката 1.а), оваа одлука Судот ја
донесе со мнозинство гласови, а во однос на точката
1.б), оваа одлука Судот ја донесе едногласно 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 Јосиф Талевски.
У.бр. 44/2001
4 јули 2001 година
Скопје

Огласен

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија
д-р Тодор Џунов, с.р.

дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 2990/2001, од 16.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02008505?-4-03-000, ја запиша во
трговскиот регистар промената на управителот на
Друштвото за производство на мелнички, пекарски и
слаткарски производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11.
Се брише Симески Александар - Претседател на
Управен одбор, генерален директор со неограничени
овластувања.
Се запишува Димитриос Русос - Претседател на
Управен одбор, генерален директор со неограничени
овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2990/2001.
(28857)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 3974/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043181?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Акционерското
друштво на МТС Услуги на мобилна телефонија АДСкопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19, Скопје.
Друштвото е основано со статут донесен на ден
07.11.2001 год., а основач е: ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ГРЦИЈА АД-Атина,
Република Грција.
Дејности: 51.56, 51.64, 52.72/2, 63.40, 64.20, 72.60,
74.14, 74.84, 93.05, надворешна трговија со непрехран-
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бени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, неограничени овластувања, целосна одговорност.
Лица овластени за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет се: Теофилос Вамвакос - извршен директор, без ограничувања и Стаматиос Катсос
- извршен директор, без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
3974/2001.
(28541)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 743/2001 од 14.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009159?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија,
производство и услуги Младост увоз-извоз ДООЕЛ с.
Иловица бр. 322, Босилово.
Дејности: 51.11, 51.12, 51.21, 51.13, 51.14, 51.15, 51.18,
51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23,
52.24, 52.26, 52.27, 52.28, 52.41, 51.42/1, 51.45, 51.47,
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.50, 52.48, 55.30,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 65.12/3,
74.84, 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.23,
01.24, 01.25, 01.41, 01.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и
Бугарија, застапување странски фирми, комисиона
продажба, реекспорт, меѓународна шпедиција.
Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските спрема трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот.
Единствен содружник на друштвото е лицето Томе
Зафиров од с. Иловица, бр. 322.
Управител и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет е лицето Томе Зафиров од
с. Иловица, бр. 322, со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
743/2001.
(25280)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 780/2001 од 19.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009196?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт,
трговија, услуги и производство ТИМ ХОЛДИНГ
ДОО експорт-импорт, Штип, ул. "Партизанска" бр.
49/6.
Содружници: 1. Претпријатие за трговија и промет
"ХЕМ-ПРОГРЕС" ДОО од Шабац, ул. "Караѓорѓева"
бр. 20, СР Југославија - за обврските не одговара.
2. Друштво за производство, транспорт, услуги и
трговија Саундерс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Астибо" бр. 11 - за обврските не одговара.
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20,
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14,
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53,
51.54, 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,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40,
65.12/3, 71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт,
малограничен промет, комисиона продажба, консигнација, превоз на стоки во меѓународниот друмски
сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.
Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
сторени во прометот со трети лица одговара со сите
свои средства.
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Коста Стојанов - управител со неограничени овластувања за застапување.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
780/2001.
(25281)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 792/2001 од 19.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009208?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за
производство, трговија и услуги ДРАФИЛ ДООЕЛ
увоз-извоз Св. Николе, ул. "25 Мај" бр. 47.
Дејности: 20.51, 26.61, 26.66, 26.70, 26.81, 36.63, 45.43,
45.45, 51.22, 51.41, 51.53, 51.54, 51.56, 51.66, 51.70, 52.41,
52.42, 52.43, 52.48, 52.63, 92.31, 93.05.
Во правниот промет со трети лица Друштвото за
производство, трговија и услуги ДРАФИЛ дооел увозизвоз Св. Николе ул. "25 Мај" бр. 47 настапува во свое
име и за своја сметка.
Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет го застапува Арсовски Филип - управител без ограничување.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица Друштвото одговара со сите свои средства.
Арсовски Филип - управител без ограничување.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
792/2001.
(25283)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 728/2001 од 14.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009144?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Дуле 2001 ДООЕЛ Кочани, ул.
"Ударничка" бр. 5.
Основач: Душко Митров од Кочани.
Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2,
15.85, 15.86, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1,
17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.30,
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54,
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 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, 52.73, 52.74, 55.30,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.
Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица Друштвото одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Душан Митров управител со неограничени овластувања во застапувањето.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
728/2001.
(25284)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 729/2001 од 12.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009145?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Трговското радио дифузно
друштво-оператор на кабелска мрежа Кабел-ви Зоран
Трендов ДООЕЛ Виница, ул. "Партизанска" бб.
Основач: Зоран Трендов од Кочани.
Дејности: 64.20 телекомуникации-диструбиција на
радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа.
Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица Друштвото
одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот
трговски промет е Зоран Трендов управител со неограничени овластувања во застапувањето.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
729/2001.
(25285)
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 760/2001 од 19.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009176?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија,
производство и услуги КРИС увоз-извоз ДООЕЛ ул.
"Ленинова" бр. 120, Струмица.
Дејности: 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.11,
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 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,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54,
51.61, 51.62, 51.63, 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,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50,
52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки на консигнациони складови,
посредување.
Единствен содружник: Петар Хаџи Стојанов.
Управител на друштвото и застапник во надворешнотрговско работење е лицето Мечева Катерина.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица Друштвото одговара со целиот свој имот.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
760/2001.
(25286)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 751/2001 од 12.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009167?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и
услуги ЕЛМАР КОМЕРЦ, ДООЕЛ увоз-извоз ул.
"Енгелсова" бр. 8, Штип.
Единствен содружник на друштвото е: Димитрова
Цона од Штип ул. "Гоце Делчев" бр. 45.
Дејности: 22.22, 22.23, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30/1,
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25,
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,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 55.44/3, 52.44/4, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3,
71.10, 74.40, 74.70, 74.84, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02,
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони
складишта, реекспорт.
Одговорност: Неограничени овластувања, потполна одговорност.
Зоран Илиев - управител на друштвото со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
751/2001.
(25287)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 758/2001 од 18.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009174?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДОО на Друштвото за производство,
услуги и трговија Милена-2000 извоз-увоз ДООЕЛ с.
Бориево бр. 154, Босилово.
Основач на друштвото е Ристо Јанев од с. Бориево
бр. 154 Босилово. Седиштето на друштвото е во с. Бориево бр. 154 Босилово. Друштвото е основано на неопределено време.
Дејности на друштвото се: 01.11, 01.11/1, 01.11/2,
01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1,
01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25,
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 51.11, 51.13,
51.15, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
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52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74,
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52,
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и
патници во меѓународниот сообраќај, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, вршење на
работи во посредување во надворешното трговско работење.
Во правниот промет Друштвото истапува во свое
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот
свој имот.
Управител на друштвото со неограничени овластувања е Ристо Јанев од с. Бориево бр. 154, Босилово.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
758/2001.
(25288)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 824/2001 од 28.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009240?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДОО на Друштвото за производство,
трговија и услуги Макагро ДОО увоз-извоз Штип, ул.
"Коле Неделковски" бр. 6.
Во правниот промет со трети лица Друштвото за
производство, трговија и услуги Макагро ДОО увозизвоз Штип настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските одговара Друштвото со сите свои
средства.
Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува лицето Тодоров Горан - управител
со ограничување до 10.000,00 денари.
Основачи: Тошо Митевски од Штип и Влатко Панов од Штип.
Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.13/2, 01.12/2, 01.21,
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51,
15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22,
18.23, 18.30, 20.51, 25.22, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30,
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.21,
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42,
51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.66,
51.70, 52.12, 51.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48,
55.30/1, 55.40, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30,
74.12, 74.81, 74.84, 93.05.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
824/2001.
(25289)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 706/2001 од 13.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009122?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДОО на Друштвото за производство,
трговија и услуги АПРИОРИ ДОО, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 45, Кочани.
Основачи: Александра Иванова од Кочани и Надица Иванова од Кочани.
Седиште на друштвото: ул. "Вељко Влаховиќ" бр.
45, Кочани.
Дејности: 01.30, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98,
15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20,
25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.72, 37.10, 37.20, 45.31,
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10,
50.50, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 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, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.61,
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2,
55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
трговија со непрехранбени производи, посредување и
застапување во прометот со стоки и услуги, услуги во
меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки.
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Во правниот промет со трети лица одговара односно настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.
За управител и застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува Александра
Иванова од Кочани со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
706/2001.
(25290)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 820/2001 од 1.10.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009236?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија,
транспорт и услуги ЏУ-ВАЛ транс, ДООЕЛ увоз-извоз Виница, ул. "Капетан Кирчо Димитриев" бр. 31,
Виница.
Основач на друштвото е лицето Валентина Димитрова од Виница.
Предмет на работење: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/3, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 51.3, 51.34, 51.39, 51.61,
51.62, 51.63, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24,
63.11, 63.12.
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, малограничен промет со
Бугарија, продажба на стоки од консигнациони складови, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и
патници, реекспорт.
Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Валентина Димитрова - управител без ограничување и застапник во надворешнотрговското работење.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
820/2001.
(25291)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 741/2001 од 18.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009157?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Т-Центар Стојан ДООЕЛ с.
Теранци - Облешево.
Основач на друштвото е: Стојан Ангелов од с. Теранци - Облешево.
Дејности на друштвото се следните и тоа: 15.81,
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2,
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43,
52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со
соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени
овластувања.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.
Управител-законски застапник на друштвото е основачот Стојан Ангелов од с. Теранци - Облешево, со
неограничени овластувања во застапувањето на друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот
трговски промет.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
741/2001.
(25292)
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 740/2001 од 13.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009156?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Анастасија Зоран ДООЕЛ Кочани, ул. "Бел Камен" бр. 47.
Основач на друштвото е Зоран Стојанов од Кочани, ул. "Бел Камен" бр. 47.
Дејности на друштвото се следните и тоа: 01.23,
01.24, 01.25, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51,
15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.88, 15.89,
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2,
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.31, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14,
50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.22, 55.40, 60.21,
60.22, 60.23, 63.30, 70.31, 71.33, 72.60, 93.02, 93.04, 93.05,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги,
услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и
услуги со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција
и СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени
овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот имот.
Управител-законски застапник на друштвото е основачот: Зоран Стојанов од Кочани, ул. "Бел Камен"
бр. 47, со неограничени овластувања во застапувањето
на друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
740/2001.
(25293)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 789/2001 од 17.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009205?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, сообраќај и услуги ЦЕНТАР-ДЕСИГН
ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Нобелова" бр. 16, Штип.
Основач и единствен содружник на друштвото е
Тони Димитровски од Штип, ул. "Нобелова" бр. 16.
Основната главница изнесува: 2.500 евра или
152.850 денари.
Дејности во внатрешнотрговското работење се:
05.01, 05.02, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23,
18.24, 18.30, 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, 22.24, 22.25,
22.31, 22.32, 22.33, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23,
25.24, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30,
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31,
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, 51.61, 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, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10,
71.33, 71.34, 72.10, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40,
74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.34, 93.01,
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција,
посредување во прометот со стоки и услуги, јавни
складови, комисиона продажба на стоки и услуги, туристички услуги, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги.
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Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица за обврските на
друштвото одговара со сиот свој имот.
Управител на друштвото во внатрешнотрговското
работење и застапник на друштвото во надворешнотрговското работење без ограничување е Тони Димитровски од Штип, со адреса на ул. "Нобелова" бр.
16.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
789/2001.
(25294)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 582/2001 од 31.07.2001 г., во регистарска влошка бр.
03008998?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЦИПЕЛА ДООЕЛ ул. "Вита Поп Јорданова" бр. 12, Кочани.
Единствен содружник: Велков Иванчо од Кочани.
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.30, 02.01, 02.02,
05.01, 05.02, 15.83, 15.84, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21,
18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 21.21, 21.22,
21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.22,
25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42,
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2,
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53,
51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61,
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40,
65.12, 65.12/3, 92.34, 93.01, 93.02, надворешна трговија
со прехранбени производи, надворешна трговија со
непрехранбени производи, посредување и застапување
во прометот со стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.
Во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот а за обврските сторени во правниот промет
одговара со целиот имот.
За управител и застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува Иванчо Велков
од Кочани со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
582/2001.
(25295)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 637/2001 од 13.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009053?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија,
производство и услуги МАРИНА Компани, увоз-извоз, ДООЕЛ Кочани, ул. "Карпошово востание" бр.
10.
Основање на друштво со ограничена одговорност
основано од едно лице со фирма Друштво за трговија,
производство и услуги МАРИНА Компани, увоз-извоз
ДООЕЛ, седиште во Кочани на ул. "Карпошово востание" бр. 10.
Основач е Весна Гоцевска од Кочани. Основачот
не одговара за обврските на друштвото. Друштвото
настапува со неограничени овластувања а за обврските одговара со целиот свој имот.
Управител со неограничени овластувања во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Весна Гоцевска.
Дејности на друштвото се: 01.12/1, 05.02, 15.20,
15.32, 15.33, 15.87, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 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, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
51.57, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21,
60.22, 60.23, 60.24, 63.40.
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Во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
637/2001.
(25297)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 826/2001 од 26.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009232?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и
услуги со увоз-извоз КАРПОШ КОМЕРЦ ДООЕЛ
Струмица ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 10.
Единствен содружник: Кире Балдовалиев од Струмица, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 10.
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, 52.50,
52.62, 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, 51.21, 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, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 52.40,
60.22, 60.23, 60.24, 74.14, 74.84, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт, застапување на странски
фирми.
Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени
овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот имот.
Кире Балдовалиев од Струмица, управител на
друштвото и застапник во надворешнотрговскиот
промет без ограничување.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
826/2001.
(25298)
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.
бр. 742/2001 од 18.09.2001 г., во регистарска влошка бр.
03009158?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Даматекс извоз-увоз ДООЕЛ
Пробиштип, ул. "11 Октомври" бр. 20, Пробиштип.
Скратен назив: Друштво за производство, трговија
и услуги Даматекс извоз-увоз ДООЕЛ Пробиштип.
Основач: Ефремов Страшо Пробиштип, ул. "11
Октомври" бр. 20/8 - не одговара.
Дејности: 01.11, 01.21, 01.23, 01.22, 01.24, 15.51, 15.61,
15.89, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22,
18.23, 18.24, 45.21, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2,
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30,
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12, 93.01.
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, посредување, реекспорт,
застапување, продажба на стоки од консигнациони
складови и малограничен промет.
Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица Друштвото одговара со сите свои средсва.
Лице овластено за застапување на друштвото во
внатрешниот и надворешниот промет е Ефремов
Страшо - управител на друштвото без ограничување.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.
742/2001.
(25299)
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Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф.
48/01 од 04.10.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Спортско
рибоволно друштво "ПЕЛИСТЕР" Битола.
Од Основниот суд во Битола.
(28279)
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф.
47/01 од 04.10.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Женски фудбалски клуб "МОЛИКА" - Битола.
Од Основниот суд во Битола.
(28280)
Основниот суд во Крива Паланка, со решение Зг.
бр. 1/01 од 04.07.2001 година, го запиша во трговскиот
регистар на овој суд, Здружението на граѓани "СИГМА" - Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" - бб.
Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации при Основниот суд во Крива Паланка, се запишува Здружение под името Здружение на граѓани
"СИГМА" - Крива Паланка под рег. бр. 1/2001.
Цели на Здружението се основање на радио и телевизиски програми низ независно, самостојно, непартирско и невладино делување, вршење на истражувачката дејност од сите области на живеење на граѓанинот, размената, информации и слично.
Друштвото е со седиште во Крива Паланка, ул.
"Маршал Тито" бб.
Овластено лице за застапување и претставување е
Јорданчо Костов - Преседател на здружението на
граѓани.
Од Основниот суд во Крива Паланка.
(28284)
Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и
фондации под реден број. 54/2001 година, се врши упис
на основање на здружението на граѓани со име
Здружение за заштита на животната средина и
унапредување на здравјето и општата култура "ЕКО
МЕД" од Прилеп, или скратено Здружение "ЕКО
МЕД" Прилеп.
Како основни цели и задачи на ова здружение се:
Дружење на младината, развивање на заедничкото
живеење на народите и народностите, заштита и унапредување на животна средина, природните реткости,
историско културните споменици и археолошките
наоѓалишта, превентивно дејство во однос на здрава
исхрана, штетност од зависност од алкохол наркотични средства и пушењето, едуцирање во областа на
заштита на животната средина, зачувување на
културните споменици, археолошките наоѓалишта,
ме-дицинска превентивна едукација и други цели и
задачи.
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул.
"Самоилова" бр. 51.
Лице овластено за застапување и преставување на
здружението е Димеска Снежана - претседател.
Од Основниот суд во Прилеп.
(28216)
Во регистарот на Здруженија на граѓани и
фондации под реден бр. 55/2001 година, се врши упис
на измена во актот за основање на Здружението на
граѓани со име Градска организација на глуви и
наглуви од Прилеп, регистрирано со решение Рег.
Згф. бр. 6/98 од 04.12.1998 година, на Основниот суд во
Прилеп, во однос на лицето овластено за застапување,
така што наместо лицето Драгољуб Башески, се
запишува како овластено лице за застапување и
преставување лицето Миле Башески - претседател.
Од Основниот суд во Прилеп.
(28285)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд ГСт.бр. 135/01 од 13.06.2001 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието
за промет на мало и големо "В.С.В. КОМЕРЦ" увозизвоз ЦО Скопје, со седиште на ул."Народен фронт"
бр. 5 и жиро сметка бр. 40100-601-52945, и истата не се
спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на мало и големо
"В.С.В. КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз Скопје, со седиште
на ул."Народен Фронт" бр. 5 и жиро сметка бр. 40100601-52945, се заклучува.
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во
"Службен весник на РМ".
По правосилноста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(28383)
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гистарска влошка 1-3439-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот
Претпријатие за производство, промет "МАКМЕРМЕР" извоз-увоз ДОО 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.
(28440)
Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 250/01
од 13.11.2001 година над ДООЕЛ "ЈОРГО ЗОИ" Битола, ул."Никола Тесла" бр. 18/14, дејност трговија, со
жиро сметка бр. 40300-601-108307 при З П П - филијала
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и
ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(28379)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение I.Ст.бр. 403/01 од 09.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "МАК АУТОЦЕНТАР"
- ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на бул."Јане
Сандански" бр. 7/1-32 и жиро сметка бр. 40100-601475000, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДПТУ "МАК - АУТОЦЕНТАР" ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на
бул."Јане Сандански" бр. 7/1-32 и жиро сметка бр.
40100-601-475000, се заклучува.
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во
"Службен весник на РМ".
По правосилноста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(28346)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 200/01
од 13.11.2001 година над ПП "ПРОМ - БРАНЕ" од
с.Журче - Демир Хисар, дејност трговија со жиро
сметка бр. 40301-601-67817, при З П П филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја
заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(28381)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение III.Ст.бр. 309/01 од 07.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за
промет на големо и мало, меѓународна шпедиција и
транспорт "ЦЕКО ШПЕД" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул."Фуштанска" бр. 10 - Б, Скопје, со
жиро сметка бр. 40110-601-330733 и регистарска влошка бр. 1-59563-0-0-0 при регистарот на Основниот суд
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ППМШТ
"ЦЕКО ШПЕД" Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(28511)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст.бр. 31/01 од 08.11.2001 година, отвори стечајна
постапка над должникот ЈТД "КАР - ВАШ" од Делчево со седиште на ул."Пере Тошев" бр. 40, со жиро
сметка бр. 40420-601-38867 при З П П филијала Делчево, но истата не се спроведува и се заклучува поради
немање на имот на должникот кој би влегол во стечајната маса ни за намирување на трошоците на постапката.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Кочани.
(28421)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение IV.Ст.бр. 334/01 од 05.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за
производство, промет и услуги "СПАРК" ДОО експорт-импорт со седиште на бул."АВНОЈ" бр. 108/27,
со жиро сметка бр. 40100-601-372975, како и број на
регистарска влошка 1-54613-0-0-0, при регистарот на
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги
"СПАРК" ДОО експорт-импорт 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.
(28454)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение IV.Ст.бр. 133/01 од 18.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за
производство, промет "МАКМЕРМЕР" извоз-увоз
ДОО со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 90-5/2,
со жиро сметка бр. 40100-601-28923, како и број на ре-

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 59/01 од 09.11.2001 година отворена е стечајна постапка над Претпријатие за угостителство и трговија "ДУПЛО - Д" ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.
Од Основниот суд во Гостивар.
(28378)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 140/01
од 31.10.2001 година отвори стечајна постапка према
должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Котевска Верка "ГЛИВЕР ПРОМЕТ"
увоз-извоз ДООЕЛ со седиште на ул. "Кеј 1-ви Мај"
бр. 72 запишан во регистарска влошка бр. 01005446?03-000 на Основниот суд во Битола со предмет на работење трговија на мало со облека со жиро сметка бр.
41100-601-32174 при З П П - Прилеп.
Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на единствениот основач.
Од Основниот суд во Прилеп.
(28380)
Со решение на стечајниот совет при Основниот
суд во Струмица под Ст.бр. 112/01 од 04.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДТТУ "МИГУАНА" од с.Просениково, со жиро сметка бр. 41300-601-48038 што се води при З П П филијала
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува
поради немање имот на должникот, заради што и се
заклучи.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
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јавувањето на решението во "Службен весник на РМ",
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението горанаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.
Од Основниот суд во Струмица.
(28422)
Со решение на стечајниот совет при Основниот
суд во Струмица под Ст.бр. 121/01 од 13.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "МАЛЕШ КОМЕРЦ" увоз-извоз
п.о. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-24209
што се води при З П П филијала Струмица, но е одлучено истата да не се води поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ",
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението горанаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.
Од Основниот суд во Струмица.
(28423)
ЛИКВИДА ЦИ И
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л.бр. 199/2001 од 24.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Услужно трговско претпријатие на големо и мало
"РЕНОМЕ" ЦО увоз-извоз Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр. 8/5-10 од Скопје со жиро сметка 40100-60167406.
За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје со стан на ул. "Јани Лукаровски"
бр. 10/44 и тел. 171-599.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,
а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(27146)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Л.бр. 288/01 од 13.09.01 година е
отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно прометно претпријатие "ПРОФОТО" ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Илинден" бр. 49/2-10 со
жиро сметка 40100-601-282724.
За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, со стан на ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во " Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од
денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(27148)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л.бр. 313/2001 од 10.10.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие во приватна сопственост за производство, услуги и трговија на големо "ХИДРО-МАК"
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Мечкин Камен" бр. 7.
За ликвидатор се определува лицето Илија Ристевски од Скопје со стан на ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4 и
тел. 377-254.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,
а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(27147)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л.бр. 351/2001 од 31.10.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за транспорт, шпедиција, производство, трговија и услуги "МЕДИУМ" ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 84/7-2 со жиро сметка
41500-601-90100.
За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје со стан на ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.
741-545.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,
а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(27155)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Л.бр. 280/01 од 11.09.01 година е
отворена ликвидациона постапка над должникот Организација - ординација по општа стоматологија "ДР.
МИЛОШЕВСКИ" ЦО, ул. "Иван Козаров" бб, локал
16 со жиро сметка 40100-603-23082.
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр.
50/3-4.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во " Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два
примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(27481)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Л.бр. 356/01 од 5.11.2001 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за софтвер, автоматска обработка, застапување и промет "ВЕСТ" извоз-увоз ДОО Скопје,
ул. "Радика" бр. 5-4/3 со жиро сметка 40120-601-39656.
За ликвидатор се определува Стевчевски Благоја,
ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во " Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два
примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(27692)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Л.бр. 286/01 од 7.09.2001 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за градежништво, производство и промет "БО-БА КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт Скопје,
бул. "ЈНА" бр. 54 со жиро сметка 40100-601-125434.
За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски од Скопје, со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15/1-9 и
тел. 378-979.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во " Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два
примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(27560)
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул.
"Петар Манџуков" бр. 23б, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.трег. бр. 1129/01, објавува дека Друштвото за
трговија на големо и мало, услуги и посредување
"ИНЕКС" Васил ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Франклин
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Рузвелт" 6/33, Скопје и со број на жиро-сметка 40100601-222020 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 објавувањето 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.
(27491)
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул.
"Петар Манџуков" 23б, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение
П.трег. бр. 1127/2001, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "СТОБИ 2000" Љупчо и
Димче ДОО увоз-извоз, ул. "Методи Митевски" бр.
6/5-15 Скопје и со број на жиро-сметка 40100-601469675 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 објавувањето 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.
(27490)
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје со
стан на ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 со тел. 171-599,
запишано во Судскиот регистар при Основниот суд
Скопје I - Скопје со решение П.трег. бр. 2492/2001 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги "ПОЛИХЕМ" Габриела и ДОО со број на жиро
сметка 40100-601-218991 отворена при З П П Филијала
Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(27400)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2916/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02002997?-8-03-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското
друштво за производство, трговија, угостителство и
услуги "ДАРЕ КОМЕРЦ" Јане ДООЕЛ увоз-извоз с.
Брвеница, општина Брвеница.
Запишување на ликвидатор и престанок со работа
на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДАРЕ КОМЕРЦ Јане ДООЕЛ
увоз-извоз с. Брвеница, општина Брвеница.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2916/2001.
(27495)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2782/2001 од 17.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 0201705?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Трговското друштво за производство, трговија и услуги "АРФА-КОМЕРЦ" Атула ДООЕЛ увозизвоз с. Крушопек Сарај.
Запишување на ликвидатор и престанок со работа
на: Трговското друштво за производство, трговија и
услуги АРФА-КОМЕРЦ Атула ДООЕЛ увоз-извоз с.
Крушопек, Сарај.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2782/2001.
(27497)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 3005/2001 од 25.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02019714?-8-09-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското

Бр. 91 - Стр. 5043

друштво за проектирање, инженеринг, производство и
трговија "МАНИ ДИЗАЈН" Мануела ДООЕЛ увозизвоз Скопје, ул. "Козле" бр. 22-а, Скопје.
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето
Василевска Мануела.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3005/2001.
(27498)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2953/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021737?-8-01-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со
работа на Друштвото за трговија и услуги "БОБИКОМ" Крсто ДООЕЛ, Скопје, ул. "Атинска" бр. 25/4,
Скопје.
Друштво за трговија и услуги "БОБИКОМ" Крсто
ДООЕЛ, Скопје, ул. "Атинска" бр. 25/4, Скопје.
Именување на ликвидатор: Еленкова Станика од
Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2953/2001.
(27499)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2294/2001 од 4.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02035467?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на ТП "ЦЕН
ПРОМ" - Колонијал, Докузовска Тоде Цена, ул. "Волгоградска" бб, Скопје, општина Карпош.
Се брише ТП "ЦЕН ПРОМ" - Колонијал, Докузовска Тоде Цена, ул. "Волгоградска" бб, Скопје, општина Карпош.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2294/2001.
(27500)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2481/2001 од 2.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02012922?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за туризам, угостителство, сообраќај и трговија увоз-извоз
"ЛИДОТУРС" Драган ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане
Сандански" бр. 118-2/15.
За ликвидатор на друштвото се запишува Стефановски Драган.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2481/2001.
(27502)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 1929/2001 од 05.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02019942?-8-03-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за
производство, трговија и услуги "ПРИМАХЕМ" Васил ДООЕЛ Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 52/2-7.
Запишување на ликвидатор и престанок со работа
на: Друштво за производство, трговија и услуги
"ПРИМАХЕМ" Васил ДООЕЛ Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 52/2-7.
Ликвидатор: Натка Мартиновиќ.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
1929/2001.
(27504)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2583/2001 од 27.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02033241?-6-01-000, го запиша во
трговскиот регистар бришењето-престанок на Трговијата на мало со облека трговец поединец "ЕВИНА"
ТП, бул. "Ј. Сандански" бр. 81, Скопје.
Се запишува бришење-престанок на: Трговијата
на мало со облека трговец поединец "ЕВИНА" ТП,
бул. "Ј. Сандански" бр. 81, Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2583/2001.
(27507)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2601/2001 од 5.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02030418?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за
производство, градежништво, трговија и услуги
"МАГНУМ - МГ" Бране ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Народен фронт" бр. 13/5, Скопје.
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето:
Сабит Алијевски од Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2601/2001.
(27508)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2716/2001 од 24.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02008857?-8-06-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за
превоз, шпедиција, промет и услуги ЕЛДИ Спиро ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр.
112/29.
Се запишува ликвидаторот Илија Ристески.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2716/2001.
(27510)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2815/2001 од 16.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02025870?-3-11-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за
издавачко графичка дејност, производство, промет и
услуги "АЛФА И ОМЕГА" Давид и др. ДОО увоз-извоз, ул. "Козле" бр. 101, Скопје.
Се запишува ликвидаторот Давид Георгиевски.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2815/2001.
(27511)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2462/2001 од 5.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02011363?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на "КОЛПО ГРОСО" Коста ДООЕЛ увоз-извоз
Друштво за производство, трговија на големо и мало
угостителски и други услуги Скопје, ул. "Гемиџиска"
бр. 2, Скопје.
За ликвидатор се запишува Марика Дерибабова и
престанок со работа на друштвото.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2462/2001.
(27513)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2908/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02010717?-8-01-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот на
работата на Друштвото за услуги, транспорт и трговија МД КОМПАНИ Методи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 36/1-15, Скопје.
Запишување на ликвидатор: Димитровска Мирјана
од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2908/2001.
(27514)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 2880/2001 од 24.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02006521?-8-01-000, го запиша во
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со
работа на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, промет и услуги "ЕЛАН ТРЕЈД" Зора ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр.
151, зг. 3, локал 16.
За ликвидатор се запишува Велика Наумовска, а
се запишува и престанок со работа на ДООЕЛ.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2880/2001.
(27515)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег. бр. 357/2001 од 05.03.2001 година, во регистарска влошка бр. 02030560?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот на работата на Друштвото за производство, услуги и трговија "ВЕРБАН-КОМЕРЦ" Себахат ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Борис Кидрич" бр. 61.
Запишување на ликвидатор и престанок на работа
на: Друштвото за производство, услуги и трговија
"ВЕРБАН-КОМЕРЦ" Себахат ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово, ул. "Борис Кидрич" бр. 61.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
357/2001.
(27516)
Основниот суд Битола во Битола, со решение
П.Трег. бр. 982/2001 од 21.09.2001 година, го запиша во
трговскиот регистар престанокот поради воведување
ликвидациона постапка на Друштвото за производство, трговија и услуги "Коста Абраш-Графопек"
заштитно друштво ДООЕЛ Охрид, ул. "Кленоец" бб,
Охрид.
Се отвора постапка за ликвидација над должникот
Друштво за производство, трговија и услуги "Коста
Абраш-Графопек" заштитно друштво ДООЕЛ Охрид,
ул. "Кленоец" бб, Охрид, со жиро сметка 41000-6033525.
За ликвидатор се определува "Ким консалтинг"
ДОО Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19/6, Скопје, застапувано од лицето Љиљана Кимова.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,
а најдоцна во рок од 15 дена од денот на последната
објава.
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр.
982/2001.
(26840)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 246/01 од 06.11.2001 година, е
отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, промет и услуги
"ВАЛКОР" увоз - извоз ДОО од Куманово, ул. "ЈНА"
бр. 1 -б, со жиро сметка 40900-601-44892.
За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски од Куманово, ул. "Живко Чало"бр. 92.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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.
(28212)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 349/01 од 30.10.2001 година, е
отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало "ВЕГО - КОМЕРЦ" ДОО - Скопје, ул.
"Жегљане" бр. 45, со жиро сметка 40110-601-258765.
За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски од Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 8 и тел. 464 350.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 послената
објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(28195)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Л. бр. 299/01 од 05.10.2001 година, е отворена
ликвадициона постапка над должникот Трговско
претпријатие "ГИБСОН" ДОО Скопје, ул. "Коста
Шахов" бр. 8, со жиро сметка 40100-601-388225.
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За ликвидатор се определува лицето Арминовски
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23 и тел.
627-892.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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.
(28205)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л. бр. 298/01 од 21.09.2001 година,
е отворена ликвадициона постапка над должникот
Претпријатие за производство, внатрешен и надворешен промет и услуги "ЕЅЅО КОМЕРЦ" ПО с. Батинци од Скопје, со жиро сметка 40100-601-125182.
За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул."Ленинова" бр. 63-2-7.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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.
(28268)
Ликвидаторот Андоновски Митко од Скопје, ул.
"Исаија Мажовски"бр. 36/ II-2, запишан во Судскиот
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 728/01објавува дека Трговското
друштво за трговија и услуги "ЈОЦО" Стојанка ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 72/2-9,
со жиро - сметка 40120-601-424182 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 објавувањето 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.
(28193)
Ликвидаторот Севда Ѓорѓиева од Скопје, ул. "Црвена општина" бб, запишан во Судскиот регистар при
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег.
3212/01 од 09.11.2001 година, објавува дека Друштвото
за производство, промет и услуги "АБАКУС" Александар и други ДОО увоз - извоз ул. "Ленинградска"
бр. 61 а Скопје, со жиро сметка 40100-601-205143 отворена при З П П Филијала Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(28194)
Ликвидаторот Божиновска Милица од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I
- Скопје, со решение П. трег. бр. 10609/94 објавува дека Друштвото ПТУТ "АНАКОЛ" експорт - импорт
ЦО Скопје, со жиро - сметка 40100-601-296277 отворена при З П П Филијала Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази,
во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(28233)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 91/01 од 16.10.2001 година, е
отворена ликвидициона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ЕКО ФЕНИКС"
увоз - извоз ЦО - Скопје, ул. "504" бр. 11 населба
Илинден, со жиро сметка 40110-601-368528.
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За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска
Снежана од Скопје, ул. "Никола Киров Мајски" бр. 3.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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.
(28339)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 773/99 од 06.07.1999 година, е
отворена ликвидациона постапка над дожникот Претпријатие за производство, промет, проектирање и изве дување на градежни работи "ТРГОПРОИНВЕСТ"
Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 4/20, со жиро сметка
40120-601-123744.
За ликвидатор се определува лицето Ж. Летниковски.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во " Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два
примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од
денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(28272)
Ликвидаторот Касниоски Т. Игне од Скопје, ул. "Торонто" бр. 28 - Скопје, запишан во Судскиот регистар
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.
трег. 3030/01 објавува дека Трговското друштво за
промет на големо и мало "МАКИТАЛ" Нове и други
ДОО - Скопје, со жиро - сметка 40100-601-65490 отворена при З П П Филијала Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази,
а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(28336)
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје,ул.
"Јани Лукроска" бр. 10/44, тел. 171-599 запишан во
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2908/01, објавува дека
Друштвото за услуги, транспорт и трговија МД КОМПАНИ Методи ДООЕЛ, со жиро - сметка
40100-601-207879 отворена при З П П Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава .
Од ликвидаторот.
(28289)
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје,
ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599, запишан
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I Скопје, со решение П. трег. бр. 2606/01, објавува дека
Друштвото ТРИЈАС КОП Јусуф Ружовиќ и други
ДОО Скопје, со жиро сметка 40100-601-329613 отворена при З П П Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(28287)
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.
бр. 34/2000 од 31.08.2000 година, се распределува имотот на Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "ЕВРО" ДОО увоз - извоз Струмица, во
вкупна вредност од 3.379.320 денари кој се состои од
деловен простор кој се наоѓа на парцела КП. бр.
1646/1 и тоа: Дел од зграда бр. 1 - деловен простор на
приземјето од колективна станбена зграда на бул22.
"Маршал Тито" бб, со вкупна површина од 58,71м ,
што претставува збир од три делови удели на основачите односно содружниците.
Распределбата се врши според односот на номиналните износи на уделите, а помеѓу содружниците: Поповска Виолета, Стојанов Горѓи и Пушкаров Васил
сите од Струмица.
Ликвидационата постапка на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги " ЕВРО"
Д О О увоз - извоз Струмица, се заклучува.
По правосилноста на решението ликвидациониот
должник да се брише од судскиот регистар при овој
суд.
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.
(28290)
Ликвидаторот Василевска Мануела од Скопје, ул.
"Козле" бр. 22-а Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П. трег бр. 3005/01, објавува дека Трговското друштво
за проектирање , инжинеринг, производство и трговија М А Н И Д И З А Ј Н Мануела ДООЕЛ увоз - извоз
Скопје, ул. "Козле" бр. 22-а, Скопје, со жиро - сметка
40120-601-236374 отворена при З П П Филијала - Скопје, Карпош е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(28340)
Со решение Л. бр. 60/01 од 18.10.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Производно, услужно, трговско претпријатие на големо и мало "ФАНТ А З И Ј А " - Пробиштип, но истата не се спроведување
бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.
Ликвидационата постапка над Производно, услужно,
трговско претпријатие на големо и мало "ФАНТАЗ И Ј А " - Пробиштип, се запира.
По правосилноста на решението ликвидациониот
должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.
Ова решение да се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Од Основниот суд во Штип.
(28377)
МА ЛИ ОГЛА СИ
Се огласуваат за неважни следниве документи:
Пасош бр. 1038604/97 издаден од УВР-Скопје на име
Спасевски Влатко, ул. "К.Капитан" бр. 17, Скопје.
(28347)
Пасош бр. 1088825/98 издаден од УВР-Скопје на име
Спасевска Лидија, ул."К.Капитан" бр. 17, Скопје.28348
Пасош бр. 554889/95 издаден од УВР - Скопје на име
Тодоровски Горѓи, ул. "Востаничка" бр. 12б, Скопје.
(28349)
Пасош бр. 448047/94 издаден од УВР - Скопје на име
Кирил Илиев, ул. "М.Чахов" бр. 1/2-14, Скопје.(28351)
Пасош бр. 1226913/99 издаден од УВР - Куманово на
име Салихи Имер, с. Опае, Куманово.
(28354)
Пасош бр. 1069348 издаден од УВР - Скопје на име
Јусуф Леман, ул. "О.Чопела" бр. 27, Скопје.
(28355)
Пасош бр. 1116183/98 издаден од УВР-Скопје на име
Исмаил Аети, ул. "А.Панов" бр. 40, Скопје.
(28368)
Пасош бр. 1157680/98 издаден од УВР-Скопје на име
Азири Митат, с. Ласкарци, Скопје.
(28375)
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Пасош бр. 624223 издаден од УВР-Скопје на име Томиќ Мирослав, ул. "Партизански одреди" бр. 153/1-60,
Скопје.
(28394)
Пасош бр. 528710/95 на име Илјази Илир, ул. "ЈНА"
бр. 3/2/15, Струга.
(28403)
Пасош бр. 1479970 издаден од ОВР - Кочани на име
Станишков Зоран, ул. "Јане Сандаски"бр. 23, Кочани.
(28404)
Пасош бр. 265065 на име Ибрахими Феми, с.Лојане,
Куманово.
(28329)
Пасош бр. 520890 на име Бешири Бајрам, с.Речане,
Гостивар.
(1140)
Чекови од тековна сметка бр. 11834946 од бр. 250433
до 250446 издадени од Комерцијална банка АД Скопје
на име Васе Симовска Бошкова, Скопје.
(28367)
Чекови од тековна сметка бр. 4920/91 со бр. 1527578,
1527579 и 1527580 издадени од Стопанска банка Велес
на име Стоилков Ванче, Велес.
(28398)
Чекови од тековна сметка бр. 7985866 од бр. 243150
до бр. 243174 на име Гаџовска Лилјана, Скопје.
Работна книшка на име Ацковски Ване, Скопје.28353
Работна книшка на име Крстевска Сузана, Скопје.
(28362)
Работна книшка на име Кемаил Кадриевски, с. Злокуќани, Скопје.
(28369)
Работна книшка на име Феми Купа, с. Велешта, Струга.
(28386)
Работна книшка на име Лита Незајет, Струга. 28387
Работна книшка на име Јанзу Џејлан,Куманово.28388
Работна книшка на име Јашари Таџедин, с. Опае,
Куманово.
(28390)
Работна книшка на име Земан Леонара, Охрид.28391
Работна книшка на име Ангелов Јосип, Радовиш.
(28393)
Работна книшка на име Костадонов Станоја, Радовиш.
(28395)
Работна книшка на име Јорданов Јордан,Велес.28396
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Владо
Тасевски" Скопје на име Марко Пељевиќ,Скопје.28363
Свидетелство за 2 одделение издадено од ОУ "Владо
Тасевски" Скопје на име Јелена Пељевиќ,Скопје.28364
Свидетелства за степен на стручна подготовка
издадени од УСО "Гоце Делчев" Куманово на име
Горѓевиќ Предраг, Куманово.
(28384)
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стојмов
Злате, Кочани.
(28392)
Свидетелство на име Денис Далипи, Тетово. (28399)
Свидетелства за завршен степен на име Асовалиев
Илчо, Штип.
(28401)
Свидетелство за 8 одделение на име Јакимов Ангелче, Штип.
(28402)
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимназија
" З е ф Љуш Марку" на име Енвер Шабани,Скопје.28431
Диплома издадена од УСО Гимназија "Кочо Рацин"
Велес на име Слабев Златко, Велес.
(28400)
Здравствена книшка на име Вајдески Пецо, с. Новаци, Битола.
(28389)
АДР - дозвола бр. 1052 издадена од Министерство за
сообраќај и врски Скопје на име Стефановски Јован,
Скопје.
(28370)
Даночна картичка бр. 4030991153455 издадена од Упава за приходи - Скопје на име ТД Инженеринг 2000,
Скопје.
(28352)
Даночна картичка бр. 4030992100657 издадена од Управа за приходи Скопје на име Мар-Тин, Скопје. 28356
Даночна картичка бр.4030991151096 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Вардар експрес, Скопје.
(28357)
Даночна картичка бр. 4030995151104 издадена од Управа за приходи Скопје на име Риббон, Скопје. (28358)
Даночна картичка бр. 4030993213978 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Бомик, Скопје.(28359)
Даночна картичка бр. 4030976262310 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Д П П "Солидарност",
Скопје.
(28360)
Даночна картичка бр. 5030991110890 издадена од Управа за приходи Скопје на име Стоматол. орд. д-р
Марчетич Бранко, Скопје.
(28361)
Даночна картичка бр. 4030991141350 издадена од Управа за приходи Скопје на име Гама, Скопје. (28365)
Даночна картичка бр. 4030965338919 издадена од Управа за приходи Скопје на име Македонски пен центар, Скопје.
(28366)
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Даночна картичка бр. 4030993133788 издадена од Управа за приходи Скопје на име ТДПТУ Дел-комерц,
Скопје.
(28376)
Даночна картичка бр. 4030992136732 издадена од Управа за приходи Скопје на име Делта Шпед Сашо
ДООЕЛ, Скопје.
(28382)
Даночна картичка бр. 4030994233700 издадена од Управа за приходи Скопје на име П П У "С и М" ДООЕЛ,
Скопје.
(28385)
Даночна картичка бр. 5004992100900 издадена од Управа за приходи на име Јордан Камењаров,Велес.28397
Даночна картичка бр. 5023995100124 издадена од Управа за приходи на име Јанева Сузана, Радовиш. 28405
Даночна картичка на име Николчо Стојанов, Струмица.
(28406)
Даночна картичка бр. 4027992116543 на име ЈТД
"ГОЛУПРОМ", Струмица.
(28408)
Даночна картичка на име Кралев Боре,Кочани.28409
Даночна картичка бр. 5026987101285 на име Мушоски Касим, Струга.
(28410)
Даночна картичка на име Тодор Глигоров, Струмица.
(28411)
Даночна картичка на име " З Е Н И Т К О М Е Р Ц " ,
Штип.
(28412)
Даночна картичка бр. 5030993106229 издадена од Управа за приходи на име "ЈОЛЕ Б И С Е Н Ш А " Гостилница, Скопје.
(28428)
Даночна картичка бр. 4030001409299 издадена од Управа за приходи на име ТД " А Н А С Т А С И Ј А ПЛАНЕТ", Скопје.
(28429)
Даночна картичка бр. 4030991241125 издадена од Управа за приходи на име ТД "БИЛО", Скопје. (28430)
Пасош бр. 0553401/95 издаден од ОВР - Пробиштип
на име Филипова Душка, ул. "11 Октомври" бр. 23/4,
Пробиштип.
(28425)
Пасош бр. 1371745 издаден од УВР - Скопје на име
Абдула Исуф, с. Буковиќ, Скопје.
(28435)
Пасош бр. 1515455 издаден од УВР - Скопје на име
Алије Џеладин, ул. "Галичица" бр. 16, Скопје. (28441)
Пасош бр. 204218/94 издаден од УВР - Скопје на име
Димовски Трајко, ул. "Циглана Вардар" бр. 21,Скопје.
(28447)
Пасош бр. 1051161/97 издаден од ОВР - Струмица на
име Гарванлиев Кирил, ул. "Иљо Шопов" бр. 79, Струмица.
(28464)
Пасош бр. 1517896 издаден од ОВР - Кочани на име
Игорче Василев, ул. "Крум Вранински "бр. 1 9 -а, КочаПасош бр. 1978680/97 издаден од УВР - Куманово на
име Јашари Рафиз, с. Опае, Куманово.
(28498)
Пасош бр. 1284225/99 издаден од УВР-Тетово на име
Лулзим Демири, с. Синичане, Тетово.
(28499)
Пасош бр. 1151040 на име Пенов Илија, ул."Васо
Карајанов" бр. 19, Гевгелија.
(28512)
Пасош бр. 404210 на име Мирческа Љубица, ул."114"
бр. 3/7, Тетово.
(27916)
Пасош бр. 518216 на име Мирчески Растко, ул."114"
бр. 3/7, Тетово.
(27917)
Чекови од тековна сметка бр. 5604109 со бр.5799255
и 5799261 издадени од Комерцијална Банка АД Скопје
на име Велкова Ницева Митра, Скопје.
(28448)
Чекови од тековна сметка бр. 13195-66 од бр. 24852
до 24856 издадени од Македонска банка АД Скопје на
име Димитров Горан, Скопје.
(28460)
Чекови од тековна сметка бр. 12593610 од бр.4127976
до 4127981 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димитров Горан, Скопје.
(28461)
Работна книшка на име Дојчиновски Стамат,Скопје.
(28432)
Работна книшка на име Костовска Билјана, Скопје.
(28433)
Работна книшка на име Ивановска Христина, Скопје.
(28437)
Работна книшка издадена од Босилеград-Југославија
на име Натков Стамен, Скопје.
(28456)
Работна книшка издадена од Македонски Брод на
име Марина Пеовска, Скопје.
(28458)
Работна книшка на име Димитрова Мирса, с. Блатец, Кочани.
(28465)
Работна книшка на име Трајановиќ Мирјана, Куманово.
(28466)
Работна книшка на име Дичовски Марјанчо, с. Разловци, Делчево.
(28470)
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Работна книшка на име Цаноски Самир,Струга.28471
Работна книшка на име Кире Кротев, Штип. (28478)
Работна книшка на име Мемедали Авдија, Скопје.
(28506)
Свидетелство на име Исламоски Ќунер, с.Канатларци, Прилеп.
(28467)
Свидетелство на име Рушити Зија, Тетово.
(28468)
Свидетелства 3 на име Идризи Беким, Тетово.28469
Свидетелство на име Гигова Лета, Штип.
(28472)
Свидетелство на име Емрије Рамани, Тетово.(28474)
Свидетелство на име Жаклина Трајанова, с. Тромеѓе, Куманово.
(28475)
Свидетелства за 1, 2, 3 година издадени од У З У С
"Коле Неделковски" на име Андрејевски Димче, Велес.
(28476)
Штедна книшка бр. 00497-13 на име Бекташев Илија, ул. "Благоја Јосмов" бр.7, Велес.
(28479)
Даночна картичка бр. 4030993192202 издадена од Управа за приходи Скопје на име Ице - Комерц, Скопје.
(28434)
Даночна картичка бр. 4030999362398 издадена од Управа за приходи - Скопје на име ТПТУ "Зоми" Панде
ДООЕЛ, Скопје.
(28436)
Даночна картичка бр. 4030992190834 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Судеал-С ДОО,Скопје.
(28438)
Даночна картичка бр. 4030994102426 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Пиколино, Скопје.
(28439)
Даночна картичка бр. 4030001422333 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Ф. Б. Компани, Скопје.
(28451)
Даночна картичка бр. 4030992224160 издадена од Управа за приходи - Скопје на име ДПТУ "Манекс",
Скопје.
(28455)
Даночна картичка бр. 4030993216438 издадена од Управа за приходи Скопје на име Свема-комерц, Скопје.
(28457)
Даночна картичка бр. 4030000387879 издадена од Управа за приходи Скопје на име Милтон транс, Скопје.
(28462)
Даночна картичка бр. 4030992142899 издадена од Управа за приходи Скопје на име Оаза Изри ДООЕЛ,
Скопје.
(28463)
Даночна картичка бр. 4030994198590 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Дизо, Скопје. (28477)
Даночна картичка бр. 4030993123081 издадена од Управа за приходи на име "САИКО К О М Е Р Ц " , Скопје.
(28500)
Даночна картичка бр. 4030001411838 издадена од Управа за приходи на име " С А Р А - К О М П А Н И " Д О О Е Л ,
Скопје.
(28501)
Даночна картичка бр. 4030992252317 издадена од Управа за приходи на име "ИНТЕРКИГ" Ико и други
ДОО, Скопје.
(28502)
Даночна картичка бр. 4030993227723 издадена од Управа за приходи на име ДПТУ " ДИЈАНА-МАРКЕТ",
Скопје.
(28503)
Даночна картичка бр. 4030996346944 издадена од Управа за приходи на име Амбасада за сите деца и младинци, Скопје.
(28505)
Даночна картичка бр. 4030990134325 на име Далорин
Душан ДООЕЛ, Скопје.
Решение бр. 11-1464 издадено од С.О. Чаир Скопје
на име Зоран Заневски, Скопје.
(28452)
Решение уп. бр. 11-48-45 издадено од Општина Чаир
на име "БРАКА" Автолакерска работилница, Скопје.
(28510)
НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ
НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА
Согласно член 204 од Законот за трговските друштва, Друштвото за производство, промет и услуги МИН А С Т А Р Т Ѓорѓи и Гордана ДОО експорт-импорт Скопје, поднесе барање до Основниот суд Скопје И Скопје, за запишување на намерувано намалување на
главницата на друштвото.
На ден 05.11.2001 година, судот донесе решение за
намерувано намалување на основната главница под П.
Трег.бр. 2919/01.
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Согласно на тоа друштвото ги повикува сите доверители во рок од 90 дена да ги поднесат своите побарувања кон друштвото, ако тоа го направат во горенаведениот рок, друштвото објавува дека е согласно, на
сите барања на доверителите, да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.
МИНАСТАРТ ДОО - Скопје
Управител,
Ѓорѓи Шаф, с.р.
JA ВНИ ПОВИЦ И
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки на Министерство за здравство објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 06-2001
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 06-2001 е
Министерство за здравство, со седиште на ул. "50-та
Дивизија" бр. 6.
1.2. Предмет на повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите, како можни носители на набавка - изведување на изградба, реконструкција и санација на амбуланти во селски населени места:
- Дебар - амбуланта с. Долно Косоврасти, Здравствен пункт Центар Жупа,
- Гостивар - амбуланта с. Равен и амбуланта с. Лакавица,
- Струмица - амбуланта с. Мислодежда, амбуланта
с. Нерези,
- Кичево - Здравствена станица с. Лешница,
- Свети Николе - амбуланта с. Ерџелија, амбуланта
с. Горбинци,
- амбуланта с. Гуканци,
- Штип - амбуланта с. Радоња, амбуланта с. Селце,
- Битола - амбуланта с. Долно Српци,
- Ресен - амбуланта с. Долна Бела Црква,
- Радовиш - амбуланта с. Злеово,
- Гевгелија - амбуланта с. Стојаково и амбуланта
Нов Дојран,
- Тетово - амбуланта с. Челопек, амбуланта с.
Жилче, с. Ратае и с. Јагуновце,
- Куманово - Здравствена станица во населба Перо
Чичо, нас. Ајдучка Чешма, нас. Тромеѓа,
- Вевчани - Здравствена станица с. Подгорци,
Здравствена станица с. Лабуниште,
- Велес - Здравствена станица с. Иванковци и с.
Бистрица, населба Превалец,
- Скопје - с. Идризово.
1.3. Набавката е делива.
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество
на сите домашни и странски правни и физички лица.
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие
треба да бидат нумерирани според следниот редослед:
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем
на работата за конкретен објект.
2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус,
овластени потписници и сл.
2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, согласно Законот за трговски друштва.
2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член
22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издала институција за платен промет согласно член 5 од
Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник" бр. 32/98), а странските понудувачи - согласно членот 22, став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија, верна на оригиналот.
2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на
него нема судска забрана за вршење на дејноста.
2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена
постапка за стечај и ликвидација.
2.7. Референтна листа за вакви или слични изведени работи и евентуално моментално присуство на ваков вид на работа.
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2.8. Доказ за техничка опременост за изведување
на вакви работи.
2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување
на вакви работи.
2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да
обезбеди банкарска гаранција заради обезбедување на
исполнување на договор.
2.11. Други информации за кој понудувачот смета
дека се битни за неговото претставување.
2.12. Прилозите од странските понудувачи треба
да бидат преведени на македонски јазик.
3. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)
3.1.Референтна листа - искуство на понудувачот.
3.2. Економско-финансиски бонитет.
3.3. Техничка опременост.
3.4. Кадровска опременост.
4. Н А Ч И Н И РОКОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
4.1. Целокупната документација се доставува во
затворено плико, на кое на предната страна треба да
стои: "не отворај".
4.2. Ограничениот повик трае до 05.12.2001 година,
а отворањето на пријавите ќе се изврши на 10.12.2001
година во 10,00 часот во малата сала во Министерство
за здравство.
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават
на следната адреса: Министерство за здравство ул. "50-та
Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201.
4.4. Отворањето, прегледот и оценување на пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни
набавки при Министерството за здравство, без присуство на понудувачите. Понудувачите што ќе бидат
претквалификувани ќе бидат поканети да ја подигнат
тендерската документација и да достават своја понуда.
4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на ограничениот повик нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки при ЈП
"Електростопанство на Македонија" Скопје, Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК
1). ОПШТИ ОДРЕДБИ:
1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП"Електростопанство на Македонија" Скопје, Подружница
"Електродистрибуција" Св. Николе со седиште во Св.
Николе на ул."Маршал Тито" бр. 96А.
1.2. Предмет на набавката е: изградба (реконструкција) на објект далновод 10 кВ "Мездра".
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки.
2). ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА:
2.1. Обемот на работата за: изградба (реконструкција) далновод 10 кВ "Мездра" е даден со техничката
документација и предмерот за изведба на работите.
2.2. Комплетната техничка документација заинтересираните понудувачи можат да ја имаат на увид, а
предмерот можат да го подигнат кај набавувачот, односно во ЈП "ЕСМ" - Скопје, Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе ул."Маршал Тито" бр. 96А.
3). СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.
3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката, а во согласност со техничката документација.
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни цени и вкупната цена на чинење за секоја позиција во денари, а во согласност со техничката документација.
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
3.5. Понудата треба да има рок на завршување на
работите.
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3.6. Понудувачот треба да даде гаранција за квалитетот на извршената работа.
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките
карактеристики на набавката, при што истите треба
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и
со меѓународните стандарди кои се прифатени во
Р.Македонија.
3.8. Понудата треба да има референтна листа за
досегашните работи од ваков вид.
3.9. Понудата од странските понудувачи (документацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат
пре ведени на македонски јазик.
4). ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, односно бонитетот, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (оригинални документи или заведени како верни со
оригиналот).
4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот за јавни
набавки.
4.4. Понудувачот треба да достави извод од регистрација на дејноста.
4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот
повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.
5). КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за
јавни набавки):
5.1. цена на чинење
40 бода,
5.2. референца, тех. опременост, квалитет и гаранции
30 бода,
5.3. рок на извршување на работите
10 бода,
5.4. начин на плаќање
20 бода.
6). Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА
ПОНУДИТЕ:
6.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и
54 од Законот за јавни набавки.
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
6.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна
до денот и часот на јавното отворање.
6.4. Понудите да се достават на адреса: ЈП"Електростопанство на Македонија" Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе ул."Маршал Тито" бр.
96А - Св. Николе.
6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден
03.12.2001 година во 12.00 часот во просториите на Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе во присуство на овластените претставници на понудувачите.
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изготвени согласно Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара со Отворениот повик, нема
да се разгледуваат.
Комссија за јавни набавки

Бр. 91 - Стр. 5049

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на
Македонија" - Скопје, објавува

1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (IAS) и стандардите за ревизија, за годината што завршува на
31.12.2001 година.
1.2.2. Оценка на употребените сметководствени
принципи за да се дојде до заклучок дали конзистентно се употребуваат.
1.2.3. Компаративно спроведување на финансиските резултати на Ј.П."ЕСМ" според Македонската законска регулатива и Меѓународните сметководствени
стандарди.
1.2.4. Преглед на расположивите финансиски информации и евентуална потреба од нивно подобрување.
Врз основа на извршената работа, ревизорите треба да ги направат следните извештаи:
1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи подготвени во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.
1.2.6. Консолидиран извештај на ревизијата за
А.Д."ЕСМ" и неконсолидираните друштва со ограничена одговорност:
1. "БИСЕР" ДООЕЛ Струга;
2. "МОЛИКА" ДООЕЛ Битола;
3. "КРУШИНО 96" ДООЕЛ Кичево;
4. "ПОПОВА ШАПКА" ДООЕЛ Тетово;
5. "ФОД" ДООЕЛ Суводол Битола;
6. "ФОРТ" ДООЕЛ Осломеј Кичево;
7. "СЕПАРАЦИЈА" ДООЕЛ Осломеј Кичево.
1.2.7. Извештај до раководството на "ЕСМ" во кој
ќе бидат изнесени сите евентуални слабости и недостатоци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата и препораки за нивно отстранување.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
2.2. Понудата треба да содржи фиксна вкупна цена на услугата, (со сите давачки согласно член 54 од
Законот за јавни набавки ако набавката е од странство), со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност
на понудата изразена во МКД.
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и
во странска валута. При одлучувањето, договарањето
и реализацијата на услугата ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија.
2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на услугата.
2.5. Понудата треба да содржи работен план со рок
на извршување на услугата:
2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да
приложи работен план за почеток на работата и завршувањето на економско-финансиската ревизија. Нацрт извештајот на ревизијата треба да биде доставен
до "ЕСМ" не подоцна од 30.05.2002 година.
2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен
меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на договорот за економско-финансиската ревизија.
2.6. Понудата треба да има рок на важност.
2.7. Понудите со пропратната документација од
странските понудувачи треба да бидат преведени на
македонски јазик.

ОТВОРЕН ПОВИК
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-2/2002
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА
РЕВИЗИЈА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-2/2002 е
А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште
на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје.
1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди
за вршење на економско-финансиска ревизија на годишната пресметка за годината завршена на 31 декември 2001 година.
Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни следните задачи:

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од
Законот за јавни набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Единствениот регистар, кој треба
да биде во согласност со Правилникот за содржината
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ"
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22
став 3 од Законот за јавни набавки.
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни
набавки:
3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврзе дека
ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, веш-
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тина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги применува постапките на ревизијата предвидени со Меѓународните стандарди на ревизија. Клучните членови
на ревизорскиот тим треба да имаат светско искуство
во областа на сметководството и ревизијата, а тимот
треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во
ревизијата на енергетскиот сектор и поголеми фирми
во Македонија.
3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени
кратки биографски податоци за квалификациите и
стручното искуство на клучните членови на ревизорскиот тим.
3.2.3. Понудувачот треба да достави список на извршени услуги од ваков вид во земјата и странство во
последните 3 години со датуми и корисници, доколку
нема вршено ревизорски услуги во странство понудата нема да се разгледува.
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.
3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик,
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.
3.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.
3.5. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6
месеци.
4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
- цена - 40 поени,
- квалитет - 40 поени,
- начин на плаќање - 20 поени.
5. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и
54 од Законот за јавни набавки.
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до
денот и часот на јавното отворање.
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул."11
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.
5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден
11.12.2001, во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул."11 Октомври" бр.
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски
простории во присуство на овластените претставници
на понудувачите.
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат
целокупна документација која се бара во Отворениот
повик, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
Согласно член 622 од Законот за трговски друштва, Друштвото за трговија, услуги и производство Малинпромет увоз-извоз доо Куклиш и Трговското друштво за трговија Куку дооел Куклиш, денес на
28.08.2001 година го објавуваат следниот
ПЛА Н
З А ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВО
К О Н ДРУГО ДРУШТВО
Член 1
Учесници во припојувањето се:
1. Друштво за трговија, услуги и производство Малинпромет увоз-извоз доо Куклиш бр. 29 и
2. Трговско друштво за трговија Куку дооел увозизвоз Куклиш бб.
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Член 2
Намерата за припојување на друштвата е заради зголемување на основната главница на ДОО Малинпромет
за постигнување на поголеми резлултати во работењето
и остварување на поголем доход на содружниците.
Целта на припојувањето е ДООЕЛ Куку да престане да работи самостојно, а да продолжи да работи
во рамките на ДОО Малинпромет.
Со припојувањето се пренесува имотот на ДООЕЛ
Куку во ДОО Малинпромет.
По завршувањето на постапката за припојување престанува да постои правниот субјективитет на ДООЕЛ
Куку и истиот се брише од Трговскиот регистар.
Правата и обврските настанати спрема трети лица
во правниот промет до денот на припојувањето ги
пре зема ДОО Малинпромет Куклиш.
Член 3
Согласно извршената проценка на вредноста на
капиталот на ДОО "Куку" кој се состои од недвижен
имот - деловен простор од 96 мкв, кој се наоѓа во с.
Куклиш, на кп бр. 5036/3 во КО Куклиш во вредност
од 6.000,00 ЕВРА или 373.000,00 денари, со припојувањет о се пренесува на ДОО Малинпромет Куклиш.
Член 4
Со припојувањето на ДОО Куку односно со бришење на друштвото од трговскиот регистар единствениот содружник во ДООЕЛ Куку стекнува својство на
содружник во ДОО Малинпромет.
Сите права и обврски на ДООЕЛ Куку ги презема
ДОО Малинпромет.
Сметководствените операции ќе се сметаат за извршени во двете друштва по денот на објавата на припојувањето во "Службен весник на РМ".
Член 5
Планот за припојување ќе се достави до регистарскиот суд - Основниот суд во Штип.
ДООЕЛ "КУКУ"
ДОО " МАЛИНПРОМЕТ"
СОДРЖИН А
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