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566. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29 мај 2002 година по за-
познавањето со текстот на резолуцијата на косовското 
собрание од 23 мај 2002 година ја донесе следнава 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 

ЗА СОСТОЈБИТЕ НА ДЕЛ ОД СЕВЕРНАТА ГРА-
НИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН СР 

ЈУГОСЛАВИЈА  
1. Собранието уште еднаш констатира дека грани-

ците на Република Македонија со сите соседни држави 
јасно се дефинирани, истите се потврдени со валидни 
меѓународни билатерални договори и не постојат спор-
ни прашања покренати од ниту една соседна земја. 

2. Собранието оценува дека покренувањето на пра-
шањето на валидноста на делот на северната граница 
кон Косово од страна на субјект кој е меѓународен про-
текторат под управа на ООН, односно од претставнич-
кото тело на привремените институции на самоуправа 
на Косово, донесена на 23 мај 2002 година е покрену-
вање на прашање за уредување на меѓудржавни односи 
од страна на ентитет кој нема меѓународно признат др-
жавно-правен субјективитет. 

3. Собранието на Република Македонија со разоча-
рување констатира дека привременото собрание на Ко-
сово наместо да се занимава со развојот на демократ-
ските институции на Косово и со јасно дефинираните 
надлежности во согласност со Резолуцијата на ООН 
број 1244, заради што е установено, се ангажира во 
расправа и одлучување за прашања од меѓународен ка-
рактер за кои не е надлежно. 

4. Собранието истакнува дека Договорот за граница 
меѓу Република Македонија и СР Југославија е ратифи-
куван од парламентите на двете држави и е потврден 
од сите релевантни меѓународни структури и истиот е 
прифатен од страна на ООН под чија јурисдикција е 
протекторатот Косово. 

5. Собранието на Република Македонија енергично ја 
отфрла спомнатата Резолуција на претставничкото тело 
на привремените институции на самоуправа на Косово, 
како смислен удар врз процесот на имплементацијата на 
Рамковниот договор и е подготовка за создавање претпос-
тавки за идно преуредување на граничните односи. 
Истовремено Собранието подвлекува дека овој акт 

претставува мешање во внатрешните работи на Република 
Македонија и е обид за оправдување на досегашното ин-
волвирање од Косово во оружените терористички и други 
насилни дејствија во Македонија, како и за можна идна 
примена на средства на сила и насилство во регионот. 

6. Заради поддржување на стабилноста во регионот 
Собранието предлага меѓународните организации и ин-
ституции, а пред се ОБСЕ, НАТО, Советот на Европа и 
други, да го осудат донесувањето на оваа резолуција 
што е спротивна на принципите на ОБСЕ и на сите ме-
ѓународни фактори за неповредливост на границите. 

7. Тргнувајќи од принципите на добрососедска со-
работка за што предуслов е стабилност и неповредли-
вост на границите, Собранието бара сите соседни др-
жави да го осудат донесувањето на спомнатата резолу-
ција што е директно спротивна на принципите на меѓу-
народното право. 

8. Собранието во целост ја поддржува јасната опре-
делба на Советот за безбедност на ООН од 22 мај 2002 
година со која се реафирмира ставот на ООН дека До-
говорот за границата меѓу Република Македонија и СР 
Југославија мора да биде почитуван и во таа насока се 
поддржуваат напорите на Специјалниот претставник 
на генералниот секретар на ООН за Косово. 

9. Собранието ја поздравува одлуката на г. Михаел 
Штајнер, специјален пратеник на генералниот секретар 
на ООН за Косово со која не ја прифаќа и ја анулира 
�резолуцијата за заштита на територијалниот интегри-
тет на Косово� во согласност со неговите овластувања 
од Резолуцијата на ООН број 1244. Со тоа се поништу-
ваат сите правни дејствија кои произлегуваат од доне-
сувањето на спомнатата резолуција. 

10. Собранието во потполност го прифаќа ставот на 
Претседателството на Европската унија со кој се искажу-
ва нивната загриженост за ситуацијата и се бара од члено-
вите на косовското собрание да ја почитуваат Резолуција-
та на ООН број 1244 и Уставните рамки за привремена са-
моуправа и согласност со тоа да ги извршуваат нивните 
должности во рамките на пренесените надлежности. 

11. Собранието ја задолжува Владата на Република 
Македонија и Министерството за надворешни работи 
пред меѓународните институции да ги покренат барањата 
содржани во оваа декларација, да ги следат состојбите на 
северната граница и за тоа да го известуваат Собранието. 

12. Оваа декларација да се достави до: Претседате-
лот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, ООН, Советот за безбедност, генералниот 
секретар на ООН, како и до сите споменати релевантни 
меѓународни фактори во земјата и во странство. 

13. Оваа декларација ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�.   

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
     Бр. 07-2209/1                Претседател 
29 мај 2002 година на Собранието на Република 
          Скопје                 Македонија, 

             Стојан Андов, с.р. 
___________ 

567. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА  
Се прогласува Законот за издавање на обврзници на 

Република Македонија за денационализација, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2155/1                  Претседател 
23 мај 2002 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА  

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот и постапката на 

издавање на обврзници за денационализација, кои се 
даваат како надомест за имотот одземен во корист на 
државата врз основа на прописите со кои е вршено оп-
што одземање и ограничување на сопственоста, врз ос-
нова на прописите за одземање на имот заради оствару-
вање на општокорисни цели, како и имот експропиран 
заради остварување на општокорисни цели, односно 
општ интерес, ако не се исполнети условите за враќање 
на имотот според одредбите за експропријација и одзе-
мање без правна основа. 

 
Член 2 

Република Македонија издава обврзници за нами-
рување на обврските по основа на надоместот кој во 
постапката за денационализација се дава во вид на об-
врзници (во натамошниот текст: обврзници за денацио-
нализација). 
Република Македонија во наредните шест години 

ќе врши еднаш годишно по една емисија на обврзници 
за денационализација. 
Владата на Република Македонија, со одлука го-

дишно го утврдува износот на обврзниците за денацио-
нализација кои се издаваат. 
Годишниот износ на обврзниците за денационали-

зација кои ќе се издаваат ќе зависи од висината на на-
доместокот утврден со конечни решенија во постапка-
та за денационализација. 

 
Член 3 

Обврзниците за денационализација од членот 2 на 
овој закон се издаваат во дематеријализирана форма, 
гласат на име и во ЕВРО валута и се неограничено пре-
носливи. 
Отплатата на обврзниците за денационализација се 

врши во денарска противвредност според средниот 
курс на ЕВРО од курсната листа на Народната банка на 
Република Македонија на денот на исплатата. 

 
Член 4 

Номиналната вредност на обврзниците за денацио-
нализација се отплатува во десет годишни рати кои се 
исплатуваат на 1 јуни, а првата рата на првата обврзни-
ца за денационализација за отплата пристигнува на 1 
јуни 2003 година. 
Номиналната вредност на обврзниците за денацио-

нализација е износот кој барателот по основа на дена-
ционализација го добива како обесштетување. 
Деноминацијата на надоместокот утврден во реше-

нијата од комисиите за денационализација по барањето 
на обврзници за денационализација од денари во ЕВРА 
ќе се врши од страна на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност по средниот курс од курсната листа на 
Народната банка на Република Македонија, што важи 
на првиот ден во годината кога ќе се врши емисијата на 
обврзници. 

Член 5 
На номиналната вредност на обврзниците за дена-

ционализација се пресметува камата во висина од 2% 
годишно, започнувајќи од денот на влегувањето во си-
ла на законот. 
Отплатата на каматата се врши годишно на 1 јуни, а 

започнува од 1 јуни 2003 година. 
 

Член 6 
Намените за кои се користат обврзниците за дена-

ционализација, отплатата на обврзниците за денацио-
нализација и обезбедувањето на средства за отплата на 
годишните рати на обврзниците за денационализација 
се врши согласно со Законот за денационализација. 

Член 7 
Обврзниците за денационализација во форма на 

електронски запис се водат во Централниот депозитар 
за хартии од вредност. 
Обврзниците за денационализација се сметаат за изда-

дени, а граѓаните се стекнуваат со сопственост на обврз-
ниците за денационализација од моментот на уписот на 
истите во Централниот депозитар за хартии од вредност. 
Начинот и постапката на уписот на обврзниците за 

денационализација во Централниот депозитар за хар-
тии од вредност го пропишува министерот за финан-
сии. 

Член 8 
Побарувањата на граѓаните врз основа на обврзни-

ците за денационализација не застаруваат. 
 

Член 9 
Приходите врз основа на обврзниците за денацио-

нализација не се оданочуваат. 
 

Член 10 
Тргувањето со обврзниците за денационализација 

се врши преку берза на долгорочни хартии од вред-
ност, регистрирана во Република Македонија, согласно 
со правилата на берзата. 
Со обврзниците за денационализација можат да тр-

гуваат домашни и странски физички и правни лица. 
Висината на највисоката брокерска провизија при 

тргување со обврзниците за денационализација ја утвр-
дув  Комисијата за хартии од вредност. а

 
Член 11 

Република Македонија, може во секое време да из-
врши откуп на обврзниците за денационализација пред 
рокот на нивното пристигнување според условите, на-
чинот и постапката кои ги утврдува Владата на Репуб-
лика Македонија. 
Откупените обврзници од ставот 1 на овој член, Ре-

пуб ика Македонија не може да ги препродава. л
 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
568. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОT ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ   
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за банките, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2158/1                  Претседател 
23 мај 2002 година     на Република Македонија, 

     Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

 НА  ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за банките (�Службен весник на Репуб-

лика Македонија� број 63/2000), во членот 2 став 1 точ-
ка 2 зборовите: �основачите и� се бришат. 
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Во точката 5 став 3 зборовите: �капиталната и упра-

вувачката поврзаност� се заменуваат со зборовите: 
�поврзани субјекти�. 
Точката 18 се менува и гласи: 
��Тековна сметка� е сметка на физичко лице отво-

рена во банка преку која се примаат уплати и се вршат 
исплати во рамки на неговите средства;�. 
Точката 20 се менува и гласи: 
�Претставништво е дел од банка или друга финан-

сиска институција, без статус на правно лице. Прет-
ставништвото може да го истражува пазарот во областа 
на финансиско-банкарското работење и не смее да вр-
ши банкарски работи.� 
Во точката 21 по зборот �метали� се става запирка 

и се додаваат зборовите: �работи на осигурување�. 
Во точката 22 на крајот се додаваат зборовите: �и 

трансформација на штедилница во банка.�. 
Точката 25 се менува и гласи: 
��Штеден влог� е паричен депозит на физички лица 

вложен во банка, во денари или девизи, по видување 
или орочени, за кој банката издава штедна книшка и се 
состои од главнина и камата.� 

 
Член 2 

Во членот 4 точката се заменува со запирка и се до-
даваат зборовите: �освен ако со тој закон поинаку не е 
уредено�. 

Член 3 
Во членот 7 по алинеја 2 се додава нова алинеја 3, 

која гласи: 
�-на кое му е изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење професија, дејност или должност.� 
 

Член 4 
Во членот 8 став 3 зборовите: �паричниот облик на� 

се бришат. 
По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои 

гласат: 
�За секоја уплата на капитал и за секоја промена на 

сопственичката структура на акциите на банката, прав-
ното, односно физичкото лице до Народната банка дос-
тавува: 

1) правното лице: 
- доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, 
кредит, заем, подарок и друг доказ за средствата за ку-
пување или стекнување на акции во банка) и 

- потврда од надлежни институции со податоци за 
состојбата на сметките во банките и редовноста на пла-
ќање на јавните давачки; 

2) физичкото лице: 
- доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (купопродажба, подарок, наследство, 
плата, кредит, заем, депозит во банка и друг доказ за 
средствата за купување или стекнување на акции во 
банка) и 

- потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки. 
Видот, начинот и постапката на доставување на до-

кументацијата и критериумите за оцена на изворот на 
средства ги пропишува Народната банка.� 
Ставот 5 станува став 7. 
 

Член 5 
Во членот 9 став 1 зборовите: �управување со� се 

заменуваат со зборовите: �глас во�. 
Во став 2 запирката пред зборот �учеството� се 

брише и се додаваат зборовите: �или откупува акции 
во банка,�. 

Член 6 
Членот 10 се менува и гласи: 
�Износот на приоритетни акции без право на глас 

во банката не може да биде поголем од 10% од вкуп-
ните акции на банката. 

Банките се должни да се усогласат со одредбите од 
став 1 на овој член во рок од една година од влегување-
то во сила на овој закон.� 

 
Член 7 

Во членот 11 став 1 зборовите: �управување со� се 
заменуваат со зборовите: �глас во�. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
�Акциите стекнати спротивно на став 1 од овој 

член не носат право на глас и влегуваат во лимитот од 
член 10 на овој закон, а лицата кои ги стекнале тие ак-
ции или нивни претставници, не можат да бидат члено-
ви на органите на управување со банка.� 

 
Член 8 

Во членот 15 став 2 зборовите: �следниве основни 
информации� се заменуваат со зборот �податоци�. 
Во точката 1 зборовите: �работниците со посебни 

права и одговорности� се заменуваат со зборовите: �ра-
ботоводниот орган�. 
Во точката 4 точката се заменува со сврзникот �и� 

и се додава нова точка 5, која гласи: 
�5) изворите на средства за уплата на капиталот со 

соодветна документација.� 
Во ставот 5 по зборот �орган� запирката и зборови-

те: �другите лица со посебни права и одговорности� се 
бришат. 

Член 9 
Во членот 16 точка 1 зборот �акционерскиот� се 

брише. 
По точката 2 се додава  нова точка 3, која гласи: 
�3) податоци за образованието и искуството на ли-

цата со посебни права и одговорности, вклучувајќи и 
професионална историја за последните пет години;�. 
Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6 и 7. 
 

Член 10 
Во членот 17 ставот 3 се менува и гласи: 
�Во одлуката од став 2 на овој член се наведуваат фи-

нансиските активности што може да ги врши банката.� 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
�Банката не смее да врши финансиски активности 

кои не се наведени во одлуката од став 2 на овој член.� 
Ставот 4 станува став 5. 
Во ставот 5, кој станува став 6, бројот �4� се заме-

нува со бројот �5�. 
Член 11 

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: 
 

�Член 21-а 
Банката е должна да донесе одлука за статусни из-

мени во рок од 30 дена од денот на добивањето на доз-
волата од член 21 став 3 на овој закон. 
Банката е должна да поднесе пријава за упис на ста-

тусната измена во трговскиот регистар во рок од 15 де-
на од денот на доставувањето на одлуката од став 1 на 
овој член. 
Во рок од 15 дена од денот на извршената регистра-

ција на статусната измена во трговскиот регистар, бан-
ката е должна на Народната банка да и достави приме-
рок од решението за регистрација заедно со документа-
цијата што е доставена за упис на статусната измена во 
трговскиот регистар.� 

Член 12 
Во членот 22 став 1 точка 5 зборовите: �ги врши ра-

ботите� се заменуваат со зборот �работи�. 
Во точката 9 сврзникот �и� се заменува со точка и за-

пирка, а во точката 10 точката се заменува со точка и за-
пирка и се додаваат две нови точки 11 и 12, кои гласат: 

�11) капиталот на банката се намалил под нивото 
определено во член 8 став 1 на овој закон и 

12) банката не ги спроведува или постапува спро-
тивно на мерките од член 85 став 1 точки 5, 6, 7, 8, 9 и 
10 на овој закон.� 
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Член 13 
Во членот 25 став 1 точката 4 се менува и гласи: 
�капитални вложувања на банка во друга банка;� 
Во точката 6 сврзникот �и� се заменува со точка и 

запирка, а во точката 7 точката се заменува со точка и 
запирка и се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат: 

�8) измена на одлуката за издавање дозвола за осно-
вање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 
од овој закон и 

9) политиката за сигурност на информативниот сис-
тем на банката.� 
Во ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 

гласат: 
�Народната банка пропишува стандарди за изготву-

вање и спроведување на сигурноста на информативни-
от систем. 
Барањето за давање согласност од став 1 на овој 

член што не е комплетно, гувернерот на Народната 
банка го отфрла со решение.� 
Ставот 3 станува став 5. 
Во ставот 4, кој станува став 6, бројот �3� се заме-

нува со бројот 5�. 
Во ставот 5, кој станува став 7, зборовите: �Ако гу-

вернерот на Народната банка го одбие барањето за да-
вање согласност од став 1 на овој член,� се заменуваат 
со зборовите: �Против решението од ставовите 4 и 5 на 
овој член�, а зборовите: �заменикот на гувернерот� се 
заменуваат со зборот �вицегувернерите�. 
По став 5, кој станал став 7, се додава нов став 8, 

кој гласи: 
�По конечноста на решението од став 7 на овој 

член, а во врска со став 1, точка 5 од овој член, донесе-
но врз основа на недоставен соодветен доказ за изворот 
на средствата, Народната банка веднаш ја известува 
Дирекцијата за спречување на перење пари.� 
Ставот 6 станува став 9. 
 

Член 14 
Во членот 26 став 1 точката 6 се менува и гласи: 
�капитални вложувања на банката во финансиска 

или нефинансиска институција.� 
Во точката 7 по зборот �седиште� се додаваат збо-

ровите: �и адреса�. 
Во ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 

6, кои гласат: 
�Кон известувањето од став 1 точка 2 на овој член 

банката е должна да достави документиран доказ за из-
ворот на средствата. 
Гувернерот на Народна банка со решение утврдува 

дека акциите за кои не е доставен доказ за изворот на 
средствата не носат право на глас и влегуваат во лими-
тот од член 10 на овој закон, а лицата кои ги стекнале 
тие акции или нивни претставници не можат да бидат 
членови на органите на управување со банка. 
Против решението од став 4 на овој член може да 

се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на при-
емот на решението. По жалбата одлучува Советот на 
Народната банка, без учество на гувернерот и вицегу-
вернерите на Народната банка. 
По конечноста на решението од став 4 на овој член 

Народната банка веднаш ја известува Дирекцијата за 
спречување на перење пари.� 

 
Член 15 

Во членот 36 став 3 по зборот �член� се додаваат 
зборовите: �и член 35 на овој закон�. 

 
Член 16 

Во членот 39 ставови 1 и 2 зборовите: �небанкарски 
финансиски организации� се заменуваат со зборот �фи-
нансиски�. 

Член 17 
Во членот 45 во уводната реченица зборот �работи� 

се заменува со зборовите: �финансиски активности�. 

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: 
�5) издава електронски пари;�. 
Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 
Член 18 

Во членот 46 став 1 во уводната реченица зборот 
�работи� се заменува со зборовите: �финансиски ак-
тивности�. 

Член 19 
Во членот 47 во уводната реченица зборот �работи-

те� се заменува со зборовите: �финансиските активнос-
ти�. 

Член 20 
Во членот 53 став 3 зборот �го� се заменува со збо-

рот �ја�, а зборовите: �органот во Република Македо-
нија надлежен за превенција на перење пари� се заме-
нуваат со зборовите: �Дирекцијата за спречување на 
перење пари�. 

Член 21 
Во членот 58 став 4 точка 4 точката се заменува со 

сврзникот �и� и се додава нова точка 5, која гласи: 
�5) стекнало акции спротивно на член 11 став 1 и 

член 26 став 3 од овој закон.�. 
 

Член 22 
Во членот 59 став 4 по точка 1 се додава нова точка 

2, која гласи: 
�2) ја утврдува политиката за сигурност на инфор-

мативниот систем;�. 
Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 и 18 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 и 19. 

 
Член 23 

Во член 60 во ставот 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

�Членовите на одборот за раководење со ризикот 
задолжително се со високо образование и со искуство 
во областа на финансиите или банкарството од најмал-
ку три години.� 
Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6. 
 

Член 24 
Во членот 62 став 2 точка 1 зборот �универзитет-

ско� се заменува со зборот �високо�. 
Во точката 2 зборовите: �на соодветно финансиско 

работење� се заменуваат со зборовите: �од областа на 
финансиите или банкарството�. 

 
Член 25 

Во членот 72 став 1 зборовите: �назначи овластен 
ревизор� се заменуваат со зборовите: �определи друш-
тво за ревизија�. 
Во ставовите 2 и 3 зборовите: �Ист овластен реви-

зор� се заменуваат со зборовите: �Исто друштво за ре-
визија�. 
Во ставот 4 зборовите: �ист ревизор� се заменуваат 

со зборовите:  �исто друштво за ревизија�. 
 

Член 26 
Во членот 74 став 1 зборовите: �изготвен од тој ов-

ластен ревизор� се заменуваат со зборовите: �на тоа 
друштво за ревизија�. 
Во ставот 2 зборовите: �нов овластен ревизор� се 

заменуваат со зборовите: �друго друштво за ревизија�. 
 

Член 27 
Во членот 75 став 1 зборовите: �за тоа е должен� се 

заменуваат со зборовите: �друштвото за ревизија е дол-
жно за тоа�. 
Во ставот 2 зборовите: �овластениот ревизор истов-

ремено го доставува својот извештај� се заменуваат со 
зборовите: �Друштвото за ревизија истовремено го 
доставува извештајот�. 
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Член 28 
Насловот на глава VII се менува и гласи: �VII СУ-

ПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР� 
 

Член 29 
Во членот 77 ставот 1 се менува и гласи: 
�Народната банка врши супервизија на банките.� 
Во ставот 2 зборовите: �супервизорскиот надзор� се 

заменуваат со зборот �супервизијата�. 
Во ставот 3 зборовите: �ја врши контролата� се за-

менуваат со зборовите: �го врши надзорот�. 
Во ставот 4 зборот �Надзор� се заменува со зборот 

�Супервизијата�. 
Член 30 

Во членот 78 зборот �Надзорната� се заменува со 
зборот �Супервизорската�. 
Точката  2 се менува и гласи: 
�2) непосредна, целосна или делумна теренска кон-

трола во самата банка и�. 
 

Член 31 
Членот 79 се менува и гласи: 
�При супервизијата и надзорот од членовите 77 и 

78 на овој закон, банката и субјектите од член 77 став 3 
на овој закон се должни на овластените работници да 
им ја дадат на увид целокупната расположлива доку-
ментација, како и да ја обезбедат документацијата што 
овластените работници  ќе ја побараат.� 

 
Член 32 

Во членот 80 став 1 зборовите: �вршењето на над-
зорот над� се заменуваат со зборовите: �супервизијата 
на�. 
Во ставот 2 по зборот �копии� се става запирка и се 

додаваат зборовите: �или фотокопии, по потреба заве-
рени кај нотар,�. 

Член 33 
Во членот 84 ставот 2 се менува и гласи: 
�Податоците од став 1 на овој член можат да се со-

општат во следниве случаи: 
- ако коминтентот дал писмена согласност за откри-

вање на податоците; 
- на писмено барање или налог на надлежниот суд; 
- по писмено барање на Народната банка за потре-

бите на супервизијата или на друг орган овластен со за-
кон и  

- ако податоците се соопштуваат на Дирекцијата за 
спречување на перење пари, во согласност со закон.� 

 
Член 34 

По членот 84 се додава нова глава IХ-a со еден нов 
член 84-а, кои гласат: 

�IX-а. ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

Член 84-а 
Банката е должна да достави писмено известување 

до Централниот регистар за: 
- сметките отворени во банката, по клиент и број на 

сметката и  
- број на сметка во банката што е блокирана непре-

кинато над 45 дена. 
Известувањето од став 1 на овој член банката е дол-

жна да го достави во рок од три работни дена од денот 
на отворањето на сметката, односно следниот работен 
ден од истекот на 45 ден од блокадата. 

 
Член 35 

Во членот 85 став 1 точка 1 по зборот �предупреду-
вање� се додаваат зборовите: �или писмена препора-
ка�. 
Во точката 3 во вториот ред сврзникот �и� се заме-

нува со запирка, а по зборовите: �Народната банка� се 
додаваат зборовите: �и другите прописи со кои се уре-
дува работењето на банките�. 

Член 36 
Во членот 119 став 1 точката 4 се менува и гласи: 
�за секоја уплата на капитал или промена на сопс-

твеничката структура на акциите, не достави докумен-
тиран доказ за изворот на средствата или не ја одржува 
вредноста на капиталот согласно со закон (член 8 ста-
вови 5 и 7)�. 
Во точката 22 зборовите: �назначи овластен реви-

зор� се заменуваат со зборовите:�определи друштво за 
ревизија�. 
По точката 27 се додаваат три нови точки 28, 29 и 

30, кои гласат:  
�28) не донесе одлука за статусните измени или не 

поднесе пријава за упис во трговскиот регистар во ро-
ковите утврдени со закон или не достави решение за 
упис до Народната банка (член 21-а); 

29) не ја даде на увид или не ја обезбеди документа-
цијата која ќе биде побарана ( член 79) и 

30) не достави писмено известување до Централни-
от регистар во роковите утврдени со закон (член 84-а).� 

 
Член 37 

Во членот 120 став 1 точката 1 се брише. 
Точките 2 и 3 стануваат точки 1 и 2. 
 

Член 38 
Во членот 121 став 1 точката 1 се брише. 
Точките 2 и 3 стануваат точки 1 и 2.  
 

Член 39 
Во целиот текст на законот зборовите: �акции со 

право на управување со� се заменуваат со зборовите: 
�акции со право на глас во�, зборовите: �акции без пра-
во на управување со� се заменуваат со зборовите: �ак-
ции без право на глас во�, а зборовите: �заменикот на гу-
вернерот� се заменуваат со зборот �вицегувернерите�. 

 
Член 40 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за банките. 

 
Член 41 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
569. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОР-
МАЦИЈА  НА  ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за трансформација на Заводот за платен 
промет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2150/1                  Претседател 
23 мај 2002 година     на Република Македонија, 

 
 
   Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ  
ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

 
Член 1 

Во Законот за трансформација на Заводот за платен 
промет (�Службен весник на Република Македонија� 
број 32/2001, 50/2001 и 103/2001), во членот 17-а став 1 
зборот �посебна� се брише, а по зборот �Агенција� се 
додаваат зборовите: �за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет (во натамошниот тек-
ст: Агенција)�. 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
�Агенцијата, покрај делокругот на работа и надлеж-

ностите кои ќе ги утврди Владата на Република Маке-
донија, е должна да поднесува предлози за отворање на 
стечајна постапка за субјектите на чии сметки нема 
средства за наплата на пристигнатите побарувања неп-
рекинато 45 дена.� 
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5и 6. 
 

Член 2 
Во членот 21 зборот �престанокот� се додаваат збо-

ровите: �и за време�. 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
570. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за хартии од вредност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2151/1                  Претседател 
23 мај 2002 година     на Република Македонија, 

    Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за хартии од вредност (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 63/00, 34/01 и 4/02) 
во членот 73 став (1) алинејата 1 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 79 став (1) алинеја 4 по зборот �тргува-
ње� се става запирка и се додаваат зборовите: �измени-
те и дополнувањата на процедурите на тргување�. 
Во алинеја 5 по зборот �котација� се става запирка 

и се додаваат зборовите: �измените и дополнувањата 
на правилата за котација�. 
Во алинеја 6 по зборот �Берзата� се става запирка и 

се додаваат зборовите: �измените и дополнувањата на 
актите за утврдување на висината на надоместот за ре-
ализација на трансакциите на Берзата�. 

Во алинеја 8 по зборот �вредност� сврзникот �и� се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: �измени-
те и дополнувања на процедури на утврдување и по-
рамнување на трансакциите со хартии од вредност и�. 

 
Член 3 

Во членот 94 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

�(4) Издавачите на долгорочни хартии од вредност 
кои ги исполнуваат условите утврдени во правилата за 
котација на Берзата, се должни да ги котираат своите 
хартии од вредност на официјалниот пазар на Берзата, 
најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон.� 

 
Член 4 

Во членот 106 став (1) алинеја 5 зборовите: �(инвес-
тиционо советување)� се бришат. 

 
Член 5 

По членот 155 се додава нова глава 2.6-а со еден 
нов член 155-а, кои гласат: 

�2.6-а. Доверливи податоци. 
Доверливи податоци што се доставуваат до Коми-

сијата. 
Член 155-а 

Доколку при извршување на контролната функција 
Комисијата побара информации за кои ќе оцени дека се 
доверливи, лицето од кое е побарана информацијата е 
должно истата да ја чува како доверлива�. 

 
Член 6 

Во членот 164-а се додава нов став (3), кој гласи:  
�(3) За заштита на правата кои произлегуваат од 

хартиите од вредност Комисијата може во определени 
случаи да донесе решение дека жалбата до Владата на 
Република Македонија не го одлага неговото извршу-
вање.� 

Член 7 
Во членот 165 по ставот (4) се додаваат два нови 

става (5) и (6), кои гласат: 
�(5) Раководниот орган и лицето со посебни овлас-

тувања на друштвото-издавач на долгорочни хартии од 
вредност, кое ги исполнува условите за котација на 
Берза, доколку не ги котираат на официјалниот пазар 
на Берзата своите хартии од вредност согласно со член 
94 став 4 на овој закон ќе се казнат со казна затвор до 
една година. 

(6) Лицето кое ќе ја оддаде информацијата од член 
155-а на овој закон ќе се казни со затвор до една годи-
на.� 

Член 8 
Во членот 166 став (1) по точката 25) се додаваат 

три нови точки 26), 27) и 28), кои гласат: 
�26) Не постапи согласно со член 94 став (4) од овој 

закон; 
27) не побара согласност од Комисијата за актите 

наведени во член 79 од овој закон; 
28) не постапи согласно со член 155-а од овој за-

кон�. 
Член 9 

По членот 177 се додаваат два нови члена 177-а и 
177-б, кои гласат: 

�Член 177-а 
Трансакциите со хартии од вредност во кои како 

купувач или продавач се јавува меѓународна финанси-
ска институција, по исклучок од член 138 на овој за-
кон, до 01  јануари 2005 година можат да се порамну-
ваат на начин и постапка пропишана од Комисијата за 
хартии од вредност. 

 
Член 177-б 

Обврската од член 94 став (4) на овој закон преста-
нува на 31 декември 2003 година.� 



31 мај 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 7 
 

Член 10 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чис ен текст на Законот за хартии од вредност. т

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
571. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за преземање на акционерските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2152/1                  Претседател 
23 мај 2002 година     на Република Македонија, 

     Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

  
Член 1 

Во Законот за преземање на акционерските друш-
тва (�Службен весник на Република Македонија� број 
4/2002) во членот 2 став (1)  зборовите: �и на хартиите 
од вредност на акционерските друштва, приватизирани 
над 51 %� се бришат, а бројот �500.000� се заменува со 
бројот �2.000.000�. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
�(3) На откупот на акции кои се во сопственост на 

Република Македонија, а со кои располага Агенцијата 
на Република Македонија за приватизација и Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, 
не се применуваат одредбите од овој закон.� 

 
Член 2 

Во членот 4 став (1) зборовите: �има намера да се 
стекне� се заменуваат со зборовите: �се стекнало�. 
Во ставот (2)  алинеја 3 по зборот �глас� се додава-

ат зборовите: �што се во сопственост на лице непос-
редно или посредно поврзано со лицето од став 1 на 
овој член или�. 
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
�(5) Комисијата за хартии од вредност со правил-

ник утврдува критериуми за поврзаните лица од став 2 
алинеја 3 на овој член.�  

Член 3 
Во членот 12 став  (3) зборовите: �треба да� се бри-

шат. 
Член 4 

Во членот 13 став (1)  на крајот на алинеја 2 сврзни-
кот �и� се заменува со точка и запирка и се додава нова 
алинеја, која гласи: 

�лицето ги стекнало хартиите од вредност од член 
(4) на овој закон со зголемување на основниот капитал, 
со емисија за познат купувач, откако собранието на ак-
ционери одобрило дека тоа лице може да стекне хар-
тии од вредност во износ кој го надминува условот од 
овој закон за давање понуда за откуп и�. 

Член 5 
По членот 14 се додава нов член 14-а,  кој гласи:  

�Член 14-а 
Купопродажните трансакции на хартиите од вред-

ност врз основа на јавна понуда за откуп не се вршат 
преку берза.� 

Член 6 
Во членот 16 по зборовите: �да го објави известува-

њето� се додаваат зборовите: �за намерата�.   
Член 7 

Во членот 23 по ставот (2) се додава  нов став (3), 
кој гласи: 

�(3) За поднесување барање за издавање дозвола, за 
издавање дозвола и за други активности во врска со 
постапката што се води пред Комисијата за хартии од 
вредност, Комисијата наплатува надоместоци.� 
Досегашните ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) 

стануваат (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10). 
Во ставот (7)  кој станува став (8) бројот �4� се за-

менува со бројот �6�. 
Член 8 

Во членот 24 став (1)  во втората реченица по збо-
ровите: �се објавува� се додава сврзникот �и�.  

Член 9 
Во членот 31 став (1) процентот �25 % се заменува 

со процентот �45 %�.  
Член 10 

Во членот 52 став (1) алинеја 2 зборовите: �брокерско 
друштво� се заменуваат со зборовите: �брокерска куќа�.  

Член 11 
Во членовите 67 и 68 зборот �компанија� се замену-

ва со зборовите: �акционерско друштво�.  
Член 12 

Во членот 69 во уводната реченица на ставот (1) 
зборот �илјади� се брише. 
Во алинеја 1 по зборовите: �ставови (1) и (4) се до-

даваат зборовите: �и член 60 став 1�. 
Во алинеја 12 зборот �прифати� се заменува со збо-

рот�дефинира�. 
Член 13 

Во членот 71 по зборовите: �понуда за откуп� се до-
даваат зборовите: �по стекнување на дополнителни 5 % 
хартии од вредност со право на глас�. 

 
Член 14 

Членот 72 се брише. 
 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
572. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за стечај, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2145/1                  Претседател 
23 мај 2002 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СТЕЧАЈ 
 

Член 1 
Во Законот за стечај (�Службен весник на Републи-

ка Македонија� бр. 55/97 и 53/2000), во членот 63, по 
зборот �должник� сврзникот �или� се брише, се става 
запирка, а по зборот �ликвидатор� точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: �правни лица и ор-
гани утврдени со закон�. 

 
Член 2 

Во членот 66 ставот (1) се менува и гласи: 
�Решението за отворање на стечајна постапка се 

доставува до предлагачот, должникот, доверителот, 
банките, носителот на платниот промет кај кој должни-
кот ги држи сметките и до Јавното обвинителство.� 

 
Член 3 

Во членот 188 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

�(4) Подоцнежните пријави на побарувања ќе бидат 
испитувани и утврдувани како што е предвидено во 
ставовите (1) и (2) од овој член, само ако пристигнале 
кај стечајниот управник до одржувањето на извештај-
ното рочиште.� 

 
Член 4 

Во членот 189 по ставот (5) се додава нов став (6), 
кој гласи: 

�(6) По жалбите изјавени против решенијата од ста-
вовите (4) и (5) на овој член, второстепениот суд е дол-
жен да донесе одлука во рок од 15 дена од денот на 
приемот на жалбите.� 
Ставот (6) станува став (7). 
 

Член 5 
Во членот 190 став (2) точката на крајот од речени-

цата се брише и се додаваат зборовите: �и предметите 
имаат приоритет во постапувањето при нивното реша-
вање.� 

 
Член 6 

По членот 345 се додава нов член 345-а, кој гласи: 
 

�Член 345-а 
(1) Одговорните лица кои го довеле должникот во 

стечај со несовесно работење или предизвикале лажен 
стечај за што се осудени со правосилна судска пресуда 
не може да се јават како основачи или членови на орга-
ни на управување или надзор во новоосновани друштва 
и како трговци поединци, за период од три години од 
денот на бришењето на друштвото од трговскиот ре-
гистар. Оваа забрана се однесува и на трговецот поеди-
нец како стечаен должник. 

(2) Одредбата од став (1) на овој член се применува 
и кога трговец поединец по завршениот стечај сака да 
основа трговско друштво.� 

 
Член 7 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за стечај. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

573. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за платниот промет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2002 година.  
     Бр. 07-2154/1                  Претседател 
23 мај 2002 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

 
Член 1 

Во Законот за платниот промет (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001 и 103/2001), во членот 11 по ставот 1 се дода-
ваат два нови става 2 и 3 кои гласат: 

�Клириншката куќа која го води единствениот ре-
гистар на иматели на сметки е должна да ги достави 
податоците за имателите на сметките и сметките кои ги 
водат носителите на платниот промет во Централниот 
регистар. 
Клириншката куќа податоците од ставот 2 на овој 

член ги доставува до Централниот регистар без надо-
мест.� 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 2 
Во членот 14 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
�Други учесници во платниот промет-доверители, 

врз основа на гаранција со клаузула �неотповикливо, 
на прв повик и безусловно� која се реализира веднаш 
со пренос на средства од сметка на издавачот на гаран-
цијата.� 
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
�4. Носител на платен промет за исправка на греш-

ка направена од носител на платен промет, со исклучок 
за трезорска сметка.� 
Точката 4 станува точка 5. 
 

Член 3 
Во членот 16 став 1 по зборот �наплата� се додава-

ат зборовите: �и налозите за блокада на средства�, а во 
ставот 2 по зборот �наплата� се додаваат зборовите: �и 
налози за блокада на средства�. 

 
Член 4 

По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи: 
 

�Член 17-а 
Министерството за финансии и Агенцијата за упра-

вување со средства, даваат налог за блокада на сред-
ства до носителот на платен промет каде што учесни-
кот во платен промет има сметка. 
Во случај на недостиг на средства за потполно извр-

шување на налогот за блокада на средства од ставот 1 на 
овој член, носителот на платен промет постапува соглас-
но со одредбите од членот 17 став 2 на овој закон.� 
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Член 5 
Во членот 19 став 1 по зборовите: �меѓубанкарски 

плаќања� се додаваат зборовите: �утврдување и преби-
вање на други меѓубанкарски трансакции, поврзување 
и размена на податоци меѓу банките, поврзување и раз-
мена на податоци и банки со други субјекти, водење на 
бази на податоци од меѓубанкарски интерес, изработка 
на информациони системи од интерес на меѓубанкар-
ското работење и изработка на други информациони 
системи�. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
574. 

УКАЗ БР. 52 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 42/2001) 

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 

за командант на Командата за обука во Генералштабот 
на Армијата на Република Македонија 
Бригадниот генерал Адил Беџет Газафер 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал мајор 
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 0512947910028 
До сега: Заменик на командантот во командата за 

обука во Генералштабот на Армијата на Република Ма-
кедонија. 

 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
  Бр. 07-636                                      Претседател 

29 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
      Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
575. 
Врз основа на член 10 од Законот за угостителската 

и туристичката дејност (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 23/95, 33/2000 и 25/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ, ТУРИСТИЧКИТЕ 

БИРОА И ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува работното време на 

угостителските објекти за сместување и угостителски-
те објекти за исхрана, туристичките бироа и туристич-
ките агенции. 

Член 2 
Угостителските објекти за сместување и угостител-

ските објекти за исхрана, туристичките бироа и турис-
тичките агенции можат да работат секој работен, неде-
лен и празничен ден. 

 
Член 3 

Распоредот, почетокот и завршувањето на работно-
то време на угостителските објекти за сместување и 
угостителските објекти за исхрана се уредува според 
видот на објектите и карактерот на работата на следни-
от начин: 

1. Угостителските објекти за сместување (хотели, 
мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, 
одморалишта и кампови) можат да работат од 00,00 до 
24,00 часот. 

2. Угостителските објекти за исхрана, без оглед на 
видот на објектот, можат да работат од 07,00 до 23,00 
часот. 

2.1. Просториите за исхрана и забава, кои претста-
вуваат една градежна целина со угостителските објекти 
за сместување, можат да работат од 07,00 до 23,00 ча-
сот. 

2.2. Угостителските објекти за исхрана, без оглед 
на видот на објектот, во периодот од 1 јуни до 31 ав-
густ можат да работат од 07,00 до 24,00 часот, а во де-
новите петок, сабота, деновите спроти празничните де-
нови и празничните денови во периодот од 1 јуни до 31 
август, можат да работат од 07,00 до 01,00 часот, а ди-
ско клуб од 18,00 до 02,00 часот. 

2.3. Угостителските објекти-ноќен бар, кабаре и ди-
ско клуб, кои се во состав на угостителските објекти за 
сместување или претставуваат една градежна целина, 
можат да работат и тоа: ноќен бар и кабаре од 20,00 до 
03,00 часот, а диско клубот од 18,00 до 01,00 часот. 

2.4. Угостителските објекти, без оглед на видот, кои 
се лоцирани на граничните премини, аеродроми, же-
лезнички станици и меѓуградски автобуски станици, 
можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.  

 
Член 4 

Туристичките бироа и туристичките агенции можат 
да работат од 00,00 до 24,00 часот. 

 
Член 5 

Вршителот на угостителската и туристичката деј-
ност, туристичките бироа и туристичките агенции, са-
мостојно го определува работното време на својот об-
јект во согласност со своите деловни интереси, карак-
теристиките на подрачјето и потребите на корисниците 
на услугите. 
Работното време од став 1 на овој член мора да би-

де истакнато на видно место на влезот на објектот и да 
е во согласност со работното време предвидено со од-
редбите на член 3 од оваа одлука. 

 
Член 6 

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

 
     Бр. 23-2676/1                      Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

576. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 
и 25/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.05.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски - Управа за 
телекомуникации и тоа: 

 
Тарифен
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
4202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ковчези, куфери, не-
сесери, аташе-куфе-
ри, актчанти, школ-
ски торби, футроли 
за наочари, футроли 
за двогледи, футроли 
за фотоапарати, фут-
роли за музички инс-
трументи, футроли за 
пушки, футроли за 
пиштоли и слични 
контејнери; патни 
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торби, термос торби 
за храна и пијалоци, 
тоалетни торби, ран-
ци, женски чанти, 
торби за купување, 
портмонеа за банкно-
ти, портмонеа за ме-
тални пари, футроли 
и корици за мапи или 
документи, табакери, 
кеси за тутун, торби 
за алат, спортски тор-
би, торби за шиши-
ња, кутии за накит, 
кутии за пудра, кутии 
за прибор за јадење и 
слични контејнери, 
од кожа или од веш-
тачка кожа, од фолии 
од пластични маси, 
од текстилни матери-
јали, од вулканфибер 
или од картон, или 
целосно или претеж-
но прекриени со овие 
материјали или со 
хартија: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4202 99 00 00 --Друго  
  a) Куфери од други 

материјали 1 парче 
8471  Машини за автомат-

ска обработка на по-
датоци и нивни еди-
ници: магнетни или 
оптички читачи, ма-
шини за преснимува-
ње на податоци на 
носители на подато-
ци во кодирана фор-
ма и машини за об-
работка на такви по-
датоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 

 

 8471 60 -Влезни или излезни 
единици, што содр-
жат или не содржат 
мемориски единици 
во исто куќиште: 

 

 8471 60 90 00 ---Друго  
  а) Монитори 4 парчиња 
 8471 80 00 00 -Други единици од 

машините за авто-
матска обработка на 
податоци 

 

  а) Други единици од 
машини за АОП 15 парчиња

8504  Електрични тран-
сформатори, статички 
конвертори (на при-
мер, исправувачи) и 
индуктивни калеми: 

 

 8504 40 -Статички конверто-
ри (претворувачи): 

 

 8504 40 20 00 ---За употреба со те-
лекомуникациони 
апарати, машини за 
автоматска обработ-
ка на податоци и 
нивни единици 

 

  а) УПС напојување 5 парчиња 
 8504 40 99 00 ------Друго  
  а) Статички конвер-

тори, претворувачи 1 парче 
8507  Електрични акуму-

латори, вклучувајќи 
и сепаратори за нив, 
правоаголни или не 
(вклучувајќи и квад-
ратни): 

 

 8507 30 -Никел-кадмиум аку-
мулатори: 

 

 8507 30 91 00 ---Херметички запе-
чатени 

 

  а) Никел-калиум 
акомулатори, херме-
тички запечатени 1 парче 

8518  Микрофони и нивни 
стативи: звучници, 
вклучувајќи и звуч-
ници во звучни ку-
тии: наглавни слу-
шалки и слушалки за 
едно уво, без или во 
комбинација со мик-
рофон и комплети од 
еден микрофон и 
еден или повеќе звуч-
ници; аудиофреквен-
тни електрични заси-
лувачи, електрични 
комплети за засилу-
вање на звукот: 

 

 8518 30 -Наглавни слушалки 
и слушалки за едно 
уво без или во комби-
нација со микрофон и 
комплети од еден 
микрофон и еден или 
повеќе звучници: 

 

 8518 30 80 00 ---Друго  
  а) Наглавни слушал-

ки 1 парче 
8520  Магнетофони и други 

апарати за снимање 
на звук, вклучувајќи и 
апарати со вградени 
уреди за репродукци-
ја на звук: 

 

 8520 32 --Дигитален аудио 
вид: 

 

 8520 32 19 00 -----Друго  
  а) Дигитален аудио 

вид, друго 1 парче 
8524  Плочи, ленти и други 

снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклучувајќи матрици 
и галвански отпеча-
тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од Глава 37: 

 

 8524 91 00 00 --За репродукција на 
појави освен на звук 
или слика 

 

  а) Плочи ленти и 
други снимени мате-
ријали 13 парчиња

8529  Делови погодни за 
употреба исклучи-
телно или главно за 
апарати од тар. брое-
ви 8525 до 8528: 

 

 8529 10 -Антени и антенски 
рефлектори од сите 
видови; делови погод-
ни за употреба со нив: 

 

 8529 10 39 00 -----Друго  
  а) Надворешни анте-

ни, друго 8 парчиња
 8529 90 -Друго:  
 8529 90 72 00 ----Електронски 

склопки 
 

  а) Елетронски склопки  4 парчиња 
 8529 90 88 00 -----Друго  
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  а) Склопки, друго 6 парчиња 
8537  Табли, плочи, пулто-

ви, маси, ормани и 
други основи, опре-
мени со два или по-
веќе апарати од тар. 
број 8535 или 8536, 
за електрично упра-
вување или разведу-
вање на електрична 
струја, вклучувајќи 
ги  и оние со вграде-
ни инструменти  или 
апарати од Глава 90, 
и нумеричко управу-
вани апарати, освен 
апарати за вклучува-
ње и исклучување од 
тар.број 8517 

 

 8537 10 -За напон што не 
надминува 1000 V: 

 

 8537 10 99 00 ---Друго  
  а) Табли, пултови, 

плочи и друго 11 парчиња
8544  Изолирана жица 

(вклучувајќи емајли-
рана или анодизира-
на жица), кабли 
(вклучувајќи и коак-
сијални кабли) и дру-
ги изолирани елек-
трични спроводници, 
со или без конектори; 
кабли од оптички 
влакна, изработени 
од поединечно оп-
лаштени влакна, ком-
бинирани или не со 
електрични спровод-
ници, со или без ко-
нектори: 

 

 8544 41 --Со конектори:  
 8544 41 90 00 ---Други  
  а) Електрични спро-

водници 8 парчиња
9030  Осцилоскопи, спек-

трални анализатори и 
други инструменти и 
апарати за мерење 
или контрола на елек-
трични големини, ис-
клучувајќи ги мерачи-
те од тар.број 9028; 
инструменти и апара-
ти за мерење или от-
кривање алфа, бета, 
гама, рендгенски, кос-
мички или други јо-
низирачки зрачења: 

 

 9030 40 -Други инструменти 
и апарати посебно 
конструирани за те-
лекомуникации (на 
пр. инструменти за 
мерење на преслу-
шување, инструмен-
ти за мерење на за-
силување, инстру-
менти за мерење на 
изобличување, псо-
фометри): 

 

 9030 40 90 00 --Друго  
  а) Други инструмен-

ти, посебно за теле-
комуникации 14 парчиња

 

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

 
     Бр. 23-2683/1        Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
577. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавните патиш-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот 
на Фондот за магистрални и регионални патишта, Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ 

И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ 
 
1. М-р Енвер Зенку се разрешува од должноста за-

меник на директорот на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта-Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2612/1                        Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
578. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавните патиш-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот 
на Фондот за магистрални и регионални патишта, Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА-СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на директорот на Фондот за магис-

трални и регионални патишта-Скопје се именува Хади 
Луши, дипл. машински инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2613/1                        Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
579. 
Врз основа на член 88 од Законот за трансформаци-

ја на претпријатијата со општествен капитал (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 38/83, 48/93, 
21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 
2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 
1. Агрон Салиу се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата на Република Македо-
нија за приватизација. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2614/1                        Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
580. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОД-
БОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА  МАГИСТРАЛНИТЕ И  РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА �МАКЕДОНИЈАПАТ�-СКОПЈЕ 

 
1. Илберт Мемети се разрешува од должноста член 

на Одборот за контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за одржување и заш-
тита на магистралните и регионалните патишта �Маке-
донијапат�-Скопје, а за член на овој одбор се именува 
Исмаил Џеладини, професор во ОУ �Наим Фрашери�-
Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2620/1                        Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
581. 
Врз основа на член 13 од Законот за основање на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 
98/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОД-
БОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА  

РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. Хамди Ајети се разрешува од должноста член на 

Одборот за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија-Скопје, а за член на овој одбор се именува Даут 
Нуредини, дипл. економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2621/1                        Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
582. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 мај 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 

НРИИО �НАШ ВЕСНИК�-КУМАНОВО 
 
1. Ѓорѓи Цветковски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво НРИИО �Наш вес-
ник�-Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2750/1                        Претседател на Владата 
21 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
583. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР   НА  ЈАВНОТО   РАДИОДИФУЗНО   ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО НРИИО �НАШ 

ВЕСНИК�-КУМАНОВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво НРИИО 
�Наш весник�-Куманово се именува Златка Џимревска, 
дипл. филолог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2751/1                        Претседател на Владата 
21 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
584. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за презема-

ње на акционерски друштва (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 4/2002), Комисијата за хартии 
од вредност на седницата одржана на 10.05.2002 годи-
на, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Југоопрема АД Скопје не смее да даде понуда за 

откуп на хартиите од вредност издадени од Аутомаке-
донија АД Скопје во рок од една година од денот на 
откажувањето на намерата за давање понуда за откуп. 

2. Рокот од точка 1 на ова решение започнува да те-
че од 19.04.2002 година. 

3. Жалбата по ова решение не го одложува неговото из-
вршување. 

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

 
Бр. 07-421/4             Комисија за хартии од вредност 

10 мај 2002 година                   Претседател, 
           Скопје                       Никола Груевски, с.р. 
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585. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена, на седни-
цата одржана на 10.05.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Акционерско друштво Национална платежна 

картичка АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 
5.179.965 акции во вредност од 5.179.965 евра, односно во 
денарска противвредност според извештајот на овласте-
ниот судски проценител од април 2002 година во износ од 
315.977.800 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

 
Бр. 07-80814             Комисија за хартии од вредност 

10 мај 2002 година                          Претседател, 
            Скопје                          Никола Груевски, с.р. 

___________ 
586. 
Врз основа на член 17а од Царинскиот закон (�Слу-

жбен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 6/2002), министе-
рот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЦАРИНСКИ УСЛУГИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за висината на надоместокот за ца-
рински услуги (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 102/2001 и 6/2002), во член 2 по бројот 180 
сврзникот �и� се заменува со запирка, а по бројот 181 
се додаваат зборовите: �и член 183 став 1 алинеја 11�. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 11-12896/1                                    Министер, 
24 мај 2002 година                       Никола Груевски, с.р. 

     Скопје 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4454/2001 од 31.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043660?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за гра-
дежништво, консалтинг и услуги ТРОЛЕНД ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Бахар Моис" бр. 9 а. 
Основач на друштвото: Зоран Трошански од Скоп-

је, ул. "Бахар Моис" бр. 9 а. 
Дејности на друштвото: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 

17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 5137, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 92.61, 
92.62, 92.72, 93.05. 
НТР: надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи,  заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнациона продажба на странски стоки, из-
ведување на инвестициони работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет друштво-

то одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Трошански Зоран - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4454/2001.                                                         (4071) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 107/2002 од 30.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044064?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото  за про-
мет и услуги ТИ-ТИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Бертланд Расел" бр. 58. 
Основач: Таневска Зорица. 
Седиште: Скопје, ул. "Бертланд Расел" бр. 58. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредништво, реекспорт, комисиона, консигнациона 
продажба, малограничен промет со соседните земји Бу-
гарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

Во прометот со трети лица друштвото настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Таневска Зорица - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

107/2002.                                                       (4072) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 197/2002 од 31.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044154?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Трговија на 
мало со непрехранбени производи ТП НИУ Мустафа 
Бајрам Исни, ул. "8 Септември" бр. 7, Дебар. 
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Основач: Мустафа Исни од Дебар, ул. "Џавит Уш-

теленца� 2. 
 Дејност: 52.46. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за  об-
врските свои одговара со целиот свој личен имот. 
Лице овластено за застапување: Мустафа Бајрам - 

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

197/2002.                                                       (4073) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 106/2002 од 22.1.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044063?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ТП Парфимерија КАТЕ-
РИНЕ АРЛЕЈ ТП Нагиан Џемил Џемаили Тетово, ул. 
"Јане Сандански" бр. 69. 
Основач: Нагиан Џемил Џемаили од Тетово, ул. 

"Јане Сандански" бр. 69. 
Дејности: 52.12, 52.33, 52.47 и 52.62. 
Одговорност: Нагиан Џемил Џемаили, одговара 

лично со целиот свој имот. 
Овластено лице: овластено лице на Парфимерија 

КАТЕРИНЕ АРЛЕЈ ТП Нагиан Џемил Џемаили, Тето-
во, ул. "Јане Сандански" 69 е Нагиан Џемил Џемаили - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

106/2002.                                         (4074) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 151/2002 од 29.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044108?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, отстранување на отпадо-
ци, ѓубре и санитарни активности ЕКОЛОГ ДОО ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "Страшо Пинџур" бр. 74. 
Основан со акт од 14.01.2002 година. 
Основачи: Фадил Зенуни од Тетово, Козлик Андре-

ас од Залцгитер, СР Германија, Николовски Ласто од 
Скопје. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 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, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52..44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 
74.20/3, 74.84, 90.00, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување, консигна-
ција и комисион, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и 
СР Југославија, туристички и угостителски услуги, из-
ведување  на инвестициони работи во странство. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото за обврските одговара со целиот свој имот. 
Управител Фадил Зенуни, со неограничени овлас-

тувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

151/2002.                                         (4075) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 116/2002 од 28.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044073?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АРМА-ПРОМ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Горно Оризари - Велес. 
Назив: Друштвото за производство, трговија и ус-

луги АРМА-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт с. Горно 
Оризари - Велес. 
Седиште: с. Горно Оризари - Велес. 
Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 

15.31, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 22.22, 
36.50, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.22, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.22, 52.21, 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, 5244/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, услуги на меѓународен транспорт на стоки и ус-
луги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и 
посредување, консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

ца друштвото одговара во висина на сите свои средства. 
Овластено лице за застапување е Омер Ајдиновиќ 

од с. Горно Оризари - Велес. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

116/2002.                                         (4076) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4690/2001 од 28.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043894?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ШЕКИ 2002 ДОО експорт-
импорт с. Добри Дол, Неготино Полошко. 
Основачи на друштвото се: Измит Халили од с. 

Добри Дол, Неготино Полошко и Шефик Халили од с. 
Добри Дол, Неготино Полошко. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 19.30, 25.13, 25.22, 

26.70, 27.42,  27.45, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 32.12, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
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, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени 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, малог-
раничен промет со стоки и услуги со соседните земји: 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во правниот промет со 

трети лица е Измит Халили - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4690/2001.                                         (4077) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4597/2001 од 8.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043801?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги МОДЕН САЛОН ЦАЦИ 
ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "То-
дор Чангов 39" бр. 23. 
Основач на друштвото е Славица Симоноска од 

Скопје, ул. "Тодор Чангов 39" бр. 23. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 

18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓу-
народен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните 
земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во правниот промет 

со трети лица е Славица Симоноска - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4597/2001.                                         (4078) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 113/2002 од 23.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02044070?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТП Ш О Р К А -Трговија на мало Ќи-
риќ Радомир Драган, ул. "Вардарска" бб - Велес. 
Назив: ТП Ш О Р К А - Трговија на мало Ќириќ Ра-

домир Драган, ул. "Вардарска" бб - Велес. 
Седиште: ул. "Вардарска" бб - Велес. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.27, 52.33, 52.44/4. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет ТП ќе од-

говара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување е Ќириќ Драган од 

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

113/2002.                                         (4079) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4677/2001 од 10.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043881?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП на Бутик КРЕЈ-
ЗИ ТП Виолета Милан Неделковска, кеј "13 Ноември" 
тезга бр. 50, ГТЦ 019 Скопје. 
Трговец - поединец е лицето: Виолета Милан Не-

делковска од Скопје. 
Дејности: 52.41, 52.43. 
Трговецот - поединец во правниот промет со трети 

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

лица одговара со целиот свој имот. 
Управител без ограничување е лицето Виолета Не-

делковска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4677/2001.                                         (4080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4473/2001 од 14.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043679?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на ТП на Книговодствено би-
ро МИНЕС ТП Вера Мирко Славковска, ул. "Цицо По-
повиќ" 21/1-2, Скопје. 
Основач: Вера Мирко Славковска од Скопје, ул. 

"Цицо Поповиќ" 21/1-2, Скопје. 
Дејност: 74.12 - сметководствени, книговодствени и 

работи на проверка на сметките и билансите, консулта-
ции во врска со данокот. 
Трговецот - поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврс-
ките преземени во правниот промет одговара со сиот 
свој имот и средства. 
Лице овластено за застапување  е Вера Мирко 

Славковска од Скопје, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4473/2001.                                         (4081) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3927/2001 од 14.11.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043134?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ТИБЕТ ДОО Скопје, ул. 
"1558" бр. 40 А. 
Содружници: Јовановска Елизабета од Скопје, с. 

Шишево  и Стојчев Благој од  Скопје, ул. "1558" бр. 40 
А. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 

01.25, 02.02, 10.20, 15.31, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.87, 
17.51, 19.30, 18.21, 18.24, 20.30, 36.12, 36.11, 36.13, 
36.14, 36.50, 45.11, 45.12, 15.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 
70.20, 71.34, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.33, 92.34, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, реек-
спорт, консигнација, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, малограничен промет со 
Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Јовановска Елизабета - управител со неограничени 

овластувања. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3927/2001.                                         (4082) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4226/2001 од 25.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043432?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија, производ-
ство, и услуги ГИВЕКС Владо и Ивона ДОО  увоз извоз 
Скопје, бул. "Јане Сандански"  бр. 27/42. 
Друштвото е основано со Договор на друштвото од 

31.10.2001 година. 
Основачи-содружници се: Ивона Велковска од 

Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 27/42 и Владимир 
Гиевски од Скопје, ул. "Востаничка" бр. 90. 
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Називот на друштвото гласи: Друштво за трговија, 

производство и услуги ГИВЕКС Владо и Ивона ДОО 
увоз-извоз Скопје. 
Скратениот назив на друштвото е ГИВЕКС Владо и 

Ивона ДОО увоз извоз Скопје. 
Седиштето на друштвото е во Скопје на бул. "Јане 

Сандански" бр. 27/42. 
Дејноста на друштвото е: 01.12/1, 20.30, 20.40, 

20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.30, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.44, 51.53, 
51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 60.22, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 70.31, 80.10/1, 85.32/1, 93.01. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ги вр-

ши следните дејности: посредување во надворешнотр-
говскиот промет, малограничен промет, застапување 
на странски фирми, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Друштвото го застапува Ивона Велковска - управи-

тел без ограничување. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото го 

застапува Ивона Велковска - управител без ограничу-
вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4226/2001.                                         (4084) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 145/2002 од 24.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044102?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија, производство и услуги ХЛМ ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. "Варшавска" бр. 19-1/1. 
Основачи: Михајлоски Сашо од Скопје, ул. "Разло-

вечко востание", Наумчевски Владимир од Скопје, ул. 
"Варшавска" бр. 19/-1/1, Ичев Ѓорѓи од Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 129/16. 
Друштвото е основано со Договор за ДОО на 

15.01.2002 г. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 17.30, 17.40, 17.40/1, 

17.40/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, консигнациона 
продажба на странски стоки, комисиони работи, реек-
спорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува 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 Михајлоски Сашо од 
Скопје - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

145/2002.                                         (4086) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 142/2002 од 22.1.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044099?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за трговија на големо и мало, увоз-извоз ЕСТЕЛА ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 7 локал бр. 6. 
Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 

36.14, 36.15, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 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, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.61 51.65, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.70, 93.01. надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, комисиона и консигнациона 
продажба. 
Во правниот промет со трети лица, друштвото за 

трговија на големо и мало, увоз-извоз ЕСТЕЛА ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 7 локал 6 настапува во 
свое име и за своја сметка. 
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 

и надворешниот промет е Ана Трајковска, управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

142/2002.                                         (4088) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 21/2002 од 22.01.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02043978?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ТД на Друштвото за тр-
говија и услуги БЕФРУКТУС увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје с. Арачиново, Скопје. 
Основање на ДООЕЛ. 
Содружник: Бејадин Јусуфи од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51 ,51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 55.21, 55.22, 
55.23, 55.24, 55.25, 55.26,52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 63.12, 63.21, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Бејадин Јусуфи - управител без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

21/2002.                                                         (4089) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 91/2002 од 29.01.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044048?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
трговија и превоз МИС 2002 ДОО увоз-извоз, ул. �Ти-
товелешка� 60 Скопје. 
Дејности: 51.16, 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, 51.47, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во надворешниот промет, превоз на патници и 
стока, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Гр-
ција и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Светлана Димчевска - управи-
тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

91/2002.                                                        (4090) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 112/2002 од 28.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044069?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДАМС-ТРАНС ДООЕЛ, 
увоз-извоз, Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 36/II -2. 
За управител на друштвото се именува лицето 

Цветковски Драги, роден на 04 јули 1950 година во с. 
Огњанци, Скопско, сега со живеалиште во Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 36/II-2, кој е и основач на друш-
твото.  
Управителот го застапува друштвото без ограничу-

вања. 
Основачкиот влог во износ од 160.000,00 денари из-

разен во 2.623,00 евра, изразен во предмети, се лична 
сопственост на основачот. 
Во правниот промет со трети лица, друштвото иста-

пува со свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет, друш-

твото одговара со сите свои средства. 
Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 01.11/1, 

01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.50, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.89/2, 45.11, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 70.20, 71.10, 
71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.04, 09.05. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 

ги врши следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, 
посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, меѓународен транспорт и услуги во шпеди-
цијата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

112/2002.                                         (4091) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 109/2002 од 23.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044066?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговското друштво 
како ДОО Друштвото за производство, трговија, гра-
дежништво, угостителство, транспорт, сервис и услуги 
ДОНА ТРАДЕ ДОО експорт-импорт, Тетово, ул. �К. 
Ристевски� ДРЦ, бр. 11. 
Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 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, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.21, 
74.20/3, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
превоз на патници, застапување и посредување во над-
ворешниот промет, комисионо и консигнационо рабо-
тење, туристички и угостителски услуги, изведување 
на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските настанати во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговора со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е  Билали Гзим од с. Неготино, 
Гостивар, управител без ограничување. 
Содружници: Билали Гзим од с. Неготино, Гости-

вар и Фејзи Сами од Гостивар, с. Беловиште. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

109/2002.                                         (4092) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4579/2001 од 10.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043784?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ОЛИМПИЈА-А ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, ул. �Партизански одреди� бр.153, локал 
1 Скопје. 
Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 

51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.65, 51.53, 51.55, 51.44, 51.51, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.43, 52.44, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 
52.26, 52.33, 52.45, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 
65.12/3, 60.22, 60.23, 60.24, 60.21, 55.40, 55.30, 15.86, 
55.30/2, 55.30/1, 15.98/1, 17.40/1, 18.22, 45.21/2, 45.32, 
45.34, 45.41, 20.10/1, 20.30, 50.20. 
Надворешно-трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен превоз на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокупни-
от свој имот. 
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Одговорно лице е Ахматовиќ Сахит - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4579/2001.                                         (4094) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4418/2001 од 21.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043624?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Слаткарница 
ТП ШЕХЕРЕЗАДА 5 Назика Мустафа Бербери Скопје, 
ул. �Иван Козаров� б.б. 
Дејности: 15.81/2 - производство на свежи слатки, 

52.24 - трговија на мало со колачи и слатки, 55.30-2 - 
услуги на други угостителски објекти (слаткарници). 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 
Основач: Назика Бербери. 
Управител: Назика Бербери, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4418/2001.                                         (4096) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 90/2002 од 18.01.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044047?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и превоз ТРАНСКОНТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. �710� бр. 1. 
Дејности: 02.01, 05.01, 18.10, 18.21, 19.20, 20.10, 

20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 26.61, 
26.63, 28.11, 28.62, 31.61, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/3, 50.50, 51.12, 51.17, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.37, 55.11, 55.21, 55.22, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.14, 74.15, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 
Надворешна трговија: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
меѓународен превоз на патници во друмскиот сообра-
ќај, меѓународен превоз на стока во друмскиот сообра-
ќај, услуги во меѓународна шпедиција, комисиона про-
дажба, консигнација. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Ана Спасова - управител без 
ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

90/2002.                                                                      (4097) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4666/2001 од 28.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043870?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН 
ДОО Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 152. 
Основачи на Друштвото за производство, промет и 

услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје се: Љупчо Тасев-
ски од Скопје, ул. �Баница� бр. 24, Ѓорѓи Радовановиќ 
од Скопје, ул. �Методија Митевски� бр. 6/1-4, Иван 
Симеонов од Скопје, ул. �Букурешка� бр. 3-33, Стојан 
Павлески од Скопје, ул. �Франклин Рузвелт� бр. 62/4. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 

26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.70, 26.81, 26.82, 28.11, 
28.12, 28.72, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 42.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 
92.32, 92.34, 92.52/3, 92.72, 93.05, 52.45, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во об-
ласта на прометот со стоки и услуги, реекспорт, коми-
сиона продажба. 
Во свое име и за своја сметка, со сиот имот на 

друштвото. 
Управител - Љупчо Тасевски - без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4666/2002.                                         (4098) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 8604/98 од 28.12.1998 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007341?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ГАЛАНТЕРИЈА 
Музафер ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, ул. �М. 
Ацев� бр. 50. 
Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 25.22, 
34.30, 74.84, 93.01, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 
55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 36.11, 36.13, 36.14, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување, реекспорт, 
консигнација, посредување во прометот со стоки и ус-
луги, малограничен промет со СР Југославија, Р. Алба-
нија, Р. Бугарија и Р. Грција, изведување на градежни 
работи во странство, инженеринг. 
Неограничени овластувања -  целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Салији Музафер - 

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

8604/98.                                                        (4101) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4708/2001 од 23.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043912?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство и трговија БЕЛИ-СЈАЈ ДООЕЛ, ул. 
�Васка Калајџиска� бр. 75, Неготино. 
Седиштето на друштвото е на ул. �Васка Калајџи-

ска� бр. 75, Неготино. 
Основач на друштвото е Гордана Махљијанова од 

Неготино со стан на ул. �Васка Калајџиска� бр. 75, која 
обезбедува основачки влог во друштвото во висина од 
158.400,00 ден или 2.600 евра кој се состои од опрема и 
апарати. 
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Управител на друштвото е Зоран Махљијанов од 

Неготино со стан на ул. �Васка Калајџиска� бр. 75. 
Друштвото во внатрешниот трговски промет ќе ги 

извршува следните дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.65, 26.66, 27.42, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 45.21/1, 45.21/2, 50.40/2, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48. 
Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со сосед-
ните земји (Бугарија, Албанија, Грција и СР Југослави-
ја). 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 
Содружникот не одговара за обврските на друштво-

то, но го сноси ризикот од работење до висина на осно-
вачкиот удел. 
Друштвото престанува кога се исполнети условите 

од член 207 од ЗТД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4708/2001.                                         (4103) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2/2002 од 14.1.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043959?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги МЕХ ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Никола Петров� бр. 5/11, Скопје. 
Основач: Есма Мехмед од Скопје, ул. �Никола Пет-

ров� бр. 5/11. 
Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 17.40/1, 

17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.20, 19.30, 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, 
51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 
откуп на земјоделски производи, откуп на сточарски 
производи. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во надворешнотрговскиот промет, консиг-
нација, меѓународен транспорт и шпедиција, услуги во 
меѓународниот транспорт, комисиони работи, реек-
спорт, малограничен промет со Република Грција, Ре-
публика Бугарија, Република Албанија и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 

како управител без ограничување е именуван Есма 
Мехмед. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2/2002.                                                                        (4104) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 88/2002 од 30.01.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044045?-8-01-000, го запиша во тргов-

скиот регистар основањето на Друштвото за трговија и 
услуги СТЕФАНО-СТ ДООЕЛ Скопје, ул. �Сава Кова-
чевиќ� бр. 47/2-6, Скопје. 
Основање на ДООЕЛ. 
Фирма: Друштво за трговија и услуги СТЕФАНО-

СТ ДООЕЛ Скопје. 
Основач: Славица Торбакова од Скопје, ул. �Сава 

Ковачевиќ� бр. 47/2-5. 
Седиште: ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 47/2-6. 
Друштвото се основа на неопределено време. 
Предмет на работење: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 

17.54/1, 7.54/2, 17.60, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.16, 51.21, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 60.24, 65.12/3, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 

настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
ќе одговара со сите свои средства. 
За управител со неограничени овластувања, однос-

но лице овластено за застапување на друштвото во вр-
шење работи на надворешнотрговскиот промет со не-
ограничени овластувања се именува Славица Торбако-
ва од Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 47/2-6. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

88/2002.                                            (4105) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4414/2001 од 21.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043620?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги БСП ДОО експорт-
импорт Кавадарци, ул. �Блажо Алексов� бр. 51, Кава-
дарци. 
Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, 

трговија и услуги БСП ДОО експорт-импорт Кавадар-
ци. 
Содружници на ТД се: Бадев Ѓуре од Кавадарци, 

ул. �Блажо Алексов� бр. 51 и Бадева Сусјана од Кава-
дарци, ул. �Блажо Алексов� бр. 51. 
Седиштето на ТД е во Кавадарци на ул. �Блажо 

Алексов� бр. 51. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 
17.54/2, 18.24, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 22.15, 
25.12, 25.13, 25.24, 26.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени артикли, надво-
решна трговија со непрехранбени артикли, посредување 
и застапување, консигнација, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги во 
надворешен промет, услуги во меѓународниот тран-
спорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, агенциски услуги во 
транспорт. 
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ТД во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а  за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТД одговара со цело-
купниот свој имот. 
Управител на ТД е Бадева Јасминка - без ограничу-

вање во овластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4414/2001.                                         (4107) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4591/2001 од 25.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043795?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Трговија на мало 
Трговец поединец Бутик ДИ-НА Влатко Д. Петров, ул. 
�Народна младина� бр. 22, Кавадарци. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
Трговец-поединец во правниот промет со трети ли-

ца истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет сторени со трети 

лица, трговецот-поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 
Лицето овластено за застапување е Влатко Диме 

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

4591/2001.                                         (4109) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 39/2002 од 22.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043996?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ХОТ-КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. �Крсте Асенов� бр. 
4/3/23, Скопје. 
Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 

51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.65, 51.53, 51.55, 51.44, 51.51, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.43, 52.44, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 
52.26, 52.33, 52.45, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 
65.12/3, 60.23,, 60.24, 60.21, 55.40, 55.30, 15.86, 55.30/1, 
55.30/2, 15.98/2, 17.40/1, 18.22, 45.21/2, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 20.10/1, 20.30, 50.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи и надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен превоз на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокупни-
от свој имот. 
Одговорно лице е Хот Бедро - управител, без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

39/2002.                                                         (4110) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 135/2002 од 24.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044092?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЕМ-ЕЛ КОМПАНИ ДООЕЛ 
експорт-импорт, ул. �Боро Менков� 3/5-9, Скопје. 
Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 

51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.65, 51.53, 51.55, 51.44, 51.51, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.43, 52.44, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 
52.26, 52.33, 52.45, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 
65.12/3, 55.40, 15.86, 18.22. 

Надворешно трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокупни-
от свој имот. 
Одговорно лице е Качат Емина - управител, без ог-

раничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

135/2002.                                         (4112) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 169/2002 од 29.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004126?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Сендвичара 
ЌАМИЛ БЕГ ТП Камбер Ќамил Мустафа, ул. �Виет-
намска� бр. 5-А, Скопје. 
Дејности: 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.  
Основач на ТП и негов управител со неограничени 

овластувања е Камбер Мустафа од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

169/2002.                                         (4114) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 247/2002 од 28.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044204?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПОНИКВА ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, ул. �Владимир Комаров� бр. 18 б/1, 
Скопје. 
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 

ПОНИКВА ДООЕЛ експорт-импорт. 
Седиште: ул. �Владимир Комаров� бр. 18б/1, Скопје. 
Основач: Симеончо Тодоров од Скопје, ул. �Брегал-

ничка� бр. 19. 
Дејности: 01.50, 02.01, 02.02, 20.10/1, 20.40, 20.51, 

50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со соседните земји. 
Застапување: Воислав Тодоров - управител без ог-

раничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

247/2002.                                         (4115) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 153/2002 од 25.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044110?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за гра-
дежништво и трговија ЕЛМИНГ ДООЕЛ с. Долно Ко-
њари, Петровец. 
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Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 
50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 
55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 
45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 65.21, 72.60, 
93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 01.11/1, 01.12/2, 01.21, 
15.11, 15.31, 15.84, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.21/1, 45.21/2, 
45.45, 74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување, посредување во про-
мет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет 
со СРЈ,  Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигна-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, 
меѓународна шпедиција, изведување на градежни рабо-
ти во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Рамиз Алибашиќ - 

управител без ограничување. 
Единствен содружник е Сабит Алибашиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

153/2002.                                         (4116) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4638/2001 од 30.1.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043842?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за телекомуникации и трговија НЕТСИС ДОО експорт-
импорт Скопје, кеј �13 Ноември� бр. 4/2. 
Назив: Друштво за телекомуникации и трговија 

НЕТСИС ДОО експорт-импорт Скопје. 
Скратен назив: НЕТСИС ДОО Скопје. 
Седиште: кеј. �13 Ноември� бр. 4/2. 
Основачи: Дејан Георгиевски од Скопје, ул. �Вод-

њанска� бр. 41, Стефан Спанчевски од Скопје, ул. �Ле-
нинова� бр. 53/10, Александар Ладински од Скопје, ул. 
�Разловачко востание� бр. 24/29, Тодор Пенџерковски 
од Скопје, ул. �Кочо Рацин� бр. 42. 
Дејности во внатрешниот трговски промет: 30.01, 

31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 32.20, 33.20, 45.31, 
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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.72/2, 52.74, 70.31, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.13, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
90.05. 
Дејности во надворешниот трговски промет: над-

ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во надворешниот трговски про-
мет, реекспорт, консигнациона продажба, комисиона 
продажба. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Дамјан Георгиевски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4638/2001.                                         (4117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 160/2002 од 29.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044117?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги Н-Д ДООЕЛ 
експорт-импорт, с. Палатица - Желино. 
Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 

02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 
52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.31/1, 28.51, 28.52. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Енвер Рамнадани од с. Палатица-Желино, како лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет, без ограничување. 
Основач: Енвер Рамнадани од с. Палатица - Желино. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

160/2002.                                         (4118) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Врз основа на член 50 од Законот за здруженија на 

граѓани и фондации се запишува Здружението на зем-
јоделски инженери �ПРНАР� од Валандово, со седиш-
те во Валандово, ул.� Македонска� бр. 16. 
Цели и задачи на субјектот: соработка со државни-

те органи, стопански фирми и претпријатија, коопера-
тиви, задруги, фармерски стопанства, семејни стопан-
ства и други форми на земјоделско производство, зго-
лемување на врската меѓу индивидуалните земјоделски 
производители и претпријатија со високообразовните 
институции во стекнување на нови теоретски и прак-
тични знаења, да ги застапува нивните интереси, рабо-
ти на заштита на животната средина, организирање на 
презентации, средби, семинари и работни кампови од 
домашен и меѓународен  карактер, издавање на струч-
ни публикации, организирање на стручни патувања во 
странство, поттикнување и помагање на размена на ис-
куства во сите области на стручната и научно-истражу-
вачката работа во областа на земјоделството и еколош-
ко-земјоделско производство и друго. 
Лице овластено за застапување: Петров С. Антонио, 

ул. �Македонска� бр. 16, Валандово.                    (14842) 
___________ 

 
Врз основа на член 50 од Законот за здруженија на 

граѓани и фондации се запишува Здружението Фудбал-
скиот клуб �БОГОРОДИЦА� од с. Богородица со се-
диште во с. Богородица, општина Гевгелија. 
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Цели и задачи на субјектот: омасовување на фуд-

балскиот спорт воопшто, омасовување на фудбалскиот 
спорт кај помладите категории особено кај пионерите, 
кадетите, младинците, младинките, сениорите и сени-
орките, учество и организација на општински, државни 
и меѓународни натпревари, јакнење на другарството во 
клубот, по пат на стручни предавања да ги надополну-
ва знаењата, укаже на заблуди и предрасуди на своите 
членови од областа на фудбалскиот спорт, посебно 
преку предавања, скрипти и списанија го едуцира 
членството од областа на фудбалскиот спорт, да оства-
рува заедничка ( групна) посета на своите членови на 
спортски друштва од таков вид во земјата и странство, 
а со цел соработка, запознавање, другарување и разме-
на на искуства и учество на натпреварувања и друго. 
Лице овластено за застапување: Атанасов Слободан 

од с. Богородица.                                                    (14844) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение  

Рег. ЗГФ. бр. 34/2002 година од 15.05.2002 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации се за-
пишува Центар за ненасилство и толеранција - ЦНТ-
Тетово. 
Работата и активностите на здружението е развива-

ње и унапредување на меѓуетнички односи во РМ., раз-
вивање и унапредување на цивилното општество, кул-
турно развивање и образување на граѓаните, заштита 
на човековите права и издигнување на степенот на де-
мократија и сл. 
Седиштето на здружението е во Тетово, на ул. 

�ЈНА� бб, а истото ќе делува на подрачјето на Републи-
ка Македонија.                                                        (14846) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 210/02 донесено на  22.05.2002 го-
дина е  отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на мало РОЈАЛ ТРЕЈД ДОО 
Скопје со седиште на ул. �190� бр. 3, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-268485 Агенција за блокирани сметки 
со регистарска влошка 1-48575-0-0-0. 
За стечаен судија е определена Зорица Илиовска су-

дија во овој суд. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители-за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кои врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 03.07.2002 година во 835 часот во 
соба 44 во Основниот суд Скопје  I -  Скопје.      
Од Основниот суд Скопје  I -  Скопје.         (15013) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 111/2002 од 23.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за промет и производство �МАХИМА� Ацо 
Велковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште 
на ул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 15, Скопјанка, 

локал бр. 27, со жиро сметка бр. 40100-601-285287 и 
регистарска влошка 02005188?-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за промет и производство �МАХИ-
МА� Ацо Велковски ДООЕЛ експорт-импорт од Скоп-
је, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14553) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 113/2002 од 23.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за мешовита сопственост за производство, услуги и тр-
говија на големо и мало �ТЕХНО-ФИКС� извоз-увоз 
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Живко Брајковски� 
Т.Ц. ламела II, локал бр. 7, со жиро сметка бр. 40100-
601-362475 и регистарска влошка 1-65187-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за мешовита сопственост за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
�ТЕХНО-ФИКС� извоз-увоз ДОО од Скопје, се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14552) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 473/2001 од 23.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ТП ИВО-Тр-
говија на мало со стоки на тезги и пазари на Блажев-
ски Атанас Васка, со седиште на ул. �Ратко Митро-
виќ� бб, Пазарче, нас. Драчево, со жиро сметка бр. 
40100-601-446370 и регистарска влошка 02024042?-6-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ТП ИВО-Трговија на 
мало со стоки на тезги и пазари на Блажевски Атанас 
Васка, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14599) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 85/2002 од 23.05.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија и производство �МАГ-Н.Е.С.� ДОО Скопје, со 
седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 74/10, со жиро 
сметка бр. 40100-601-337963 и регистарска влошка 1-
59682-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја и производство �МАГ-Н.Е.С.� ДОО од Скопје, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14600) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 109/2002 од 23.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Авто такси 
�РАМО� ТП Раим Изаир Незири, со седиште на бул. 
�Македонско Косовска Бригада� бр. 28/4, со жиро 
сметка бр. 40100-601-428449 и регистарска влошка 
02015562?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот Авто такси �РА-
МО� ТП Раим Изаир Незири од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14601) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

127/2002 од 23.05.2002 година над ДООЕЛ �Доброми-
ри-транс� с. Добромири, општина с. Новаци, дејност 
транспорт и трговија, со жиро сметка 290-2000000179-
86 Тетекс кредитна банка Битола, отвори стечајна пос-
тапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (14852) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

245/2002 од 24.04.2002 година ја заклучи стечајната 
постапка над АД �Социјален борец� Битола - Заштитно 
друштво и определи ова претпријатие по правосилнос-
та на решението да биде бришано од судскиот регис-
тар.  
Од Основниот суд во Битола.                       (14854) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

15/2002 од 31.01.2002 година отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за услуги и трго-
вија на големо и мало Иван Ристески БиГ Комерц увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Благоја Рис-
тич-Бале� бр. 2, запишан во регистарска влошка 
01002291?-8-09-000 на Основниот суд во Битола, со 
дејност трговија на мало во продавница со тутун, храна 
и пијалаци, со жиро сметка 300020000042327 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје Филијала-Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува бидејќи се отвора поради прес-
тојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14856) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 65/2001 

од 28.12.2001 година отвори стечајна постапка на дол-
жникот Друштво за производство, трговија и услуги 
�Тепшиќ Комерц� Предраг Тепшиќ ДООЕЛ увоз-извоз 
Кичево, бул. �Ослободување� бр. 51/2, Кичево и истата 
не се спроведува поради немање на средства за стечајна 
маса и се заклучува стечајната постапка на наведениот 
должник, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                         (14857) 

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

шение I. Ст. бр. 213/2002 од 21.05.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги �МАКОС КОМПАНИ 1� ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Жан Жорес� 
бр. 129/3-2 и жиро сметка бр. 40110-601-283688 и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и ус-
луги �МАКОС КОМПАНИ 1� ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Жан Жорес� бр. 129/3-2 и жи-
ро сметка бр. 40110-601-283688 се заклучува. 

Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 
огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14823) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 5/2002 од 22.05.2002 година, отвори стечај-
на постапка над должникот �Маккомерц-производ-
ство� ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. �Григор Пр-
личев� бр. 36 во Кочани, со регистарска влошка бр. 
03002026-03-000 при Основниот суд во Штип, со жиро 
сметка бр. 300050000018415 при Комерцијална банка 
АД Скопје, Експозитура Кочани.  
Стечајната постапка над должникот �Маккомерц-

производство� ДООЕЛ Кочани, не се спроведува пора-
ди немање на доволен имот на должникот и истата се 
заклучува. 
Стечајниот совет по службена должност согласно 

одредбите од Законот за извршната постапка ќе извр-
ши впаричување на имотот на должникот и добиените 
средства ќе ги употреби за намирување на трошоците 
на стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (14909) 

___________ 
 
Во објавениот оглас во �Службен весник на РМ� 

бр. 31/2002 од 15.05.2002 година, направена е техничка 
грешка и се дава следнава исправка: 
Во ред четири од објавениот оглас наместо �ЈУКАН 

ИНТЕРНЕШЕНАЛ� треба да стои �ЈУКАН ТРЕЈД ИН-
ТЕРНЕШЕНАЛ-Скопје�. Во останатиот дел, огласот 
останува непроменет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14828) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Никола Мерџановски од Скопје, ул. 

�Даме Груев� бр. 1-4/3 запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2584/2002, објавува дека Друштвото за произ-
водство и трговија МИМИ-ТРЕЈД, ДООЕЛ Скопје, 
бул. �Партизански одреди� бр. 151, бл. 3, лок. 11, со 
број на жиро сметка 200000024925791 отворена при 
Стопанска банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (14889)   
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 117/2002 од 17.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Претпријатие во приватна сопственост за гра-
дежништво и трговија на големо и мало �ИБРАИМ 
КОМЕРЦ� ДОО увоз-извоз с. Цветово, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-377373. 
За ликвидатор се определува лицето Тодорче Пет-

ровски од Скопје ул. �Лисец� бр. 23. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.       (14948) 
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Ликвидаторот Стефанов Спас од Скопје, ул. �Сава 

Ковачевиќ� бр. 47/4-25 запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението I. 
Л. бр. 69/2002 од 26.03.2002 година, објавува дека 
Претпријатието за трговија и услуги �СПЕЦИЈАЛЕН 
АВТО СЕРВИС-САС� ЦО Скопје, со број на жиро 
сметка 40100-601-245989 отворена при Агенција за 
блокирани сметки е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (14949)   
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 4066, 

план 28, скица 77, МВ �Подавалка�, класа 5 со површи-
на од 2055 м2, во КО Богданци, сопственост на Роглев 
Никола од Богданци за цена од 20.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Нада Прочкова, ул. �Скопска� бр. 6, во Гев-
гелија.                                                                       (14859) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 

две идеални третини од пасиште кл. 3 од вкупната по-
вршина која изнесува 2261 м2, на КП 2961 на КП 
1121/3 за КО Егри сопственост на Трифуновски Крсте 
од Битола, ул. �Партизанска� бр. 95/8, за вкупна купоп-
родажна цена од 3.000 австралиски долари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до понудувачот на горната адреса.                       (14860) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште во: КО �Ресава�, 

КП. бр. 1726, план 007, скица 021, в.м. �Сарајте�, култу-
ра-нива, класа 3 со вкупна површина од 1.163 м2, во 
сопственост на Ќиро Клинчаров од Скопје, евидентира-
но во Имотен лист бр. 642 издадени од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 35.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на Република Македонија", писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб., 
Кавадарци.                                                               (14861) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО �Кавадарци 

2�, КП. бр. 10798, дел 1, план 001, скица 019, ул. �Запа-
ден булевар�, култура-лозје, класа 1 со вкупна површина 
од 2.400 м2 и КО �Кавадарци 2�, КП. бр. 10836, план 
006, скица 019, ул. �Западен булевар�, култура-лозје, 

класа 1 со вкупна површина од 1.315 м2, во сопственост 
на Вано Тотов и Живко Костов од Кавадарци, евиденти-
рано во Имотен лист бр. 2800 и 3204 издадени од Држа-
вен завод за геодетски работи, Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 95.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на Република Македонија", писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб., 
Кавадарци.                                                               (14862) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: сопственост на 

Раде Стефановски на КП. бр. 362 м.в. �Бачилиште� ли-
вада со 3681 мкв, КП. бр. 3321 м.в. �Горичко Поле� нива 
со 3154 мкв, КП. бр. 3662 м.в. �Горичко Поле� нива со 
1759 мкв за продажна цена од 40,00 денари по мкв. 
Се повикуваат сопствениците и сите соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава, пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње на понудата, во рок од 30 дена од објавувањето на 
понудата-огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. �Маке-
донски Просветители� - 8 (мезанин).                    (14742) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во Кра-

тово, построено на КО Вакуф, на КП 1410, на м.в. 
�Турски Гробишта�, ливада, во површина од 856 м2, за 
цена од 150,00 денари за метар квадратен, на која е 
сопственик Лазаров Стојан. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Миле Андоновски од Кратово, ул. �Цветко 
Тонев� бр. 5.                                                            (14629) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште построено на КП 

број 434, план 2, скица 4, на место викано �Дабра�, нива 
петта класа со вкупна површина од 1300 м2, и на КП 
број 434, план 2, скица 4, нива шеста класа со вкупна по-
вршина од 1499 м2 во К.О. Чајлане, сопственост на Ис-
мет Рамадани од Скопје, според Поседовен лист број 58 
за К.О. Чајлане за цена од 120,00 денари за метар квад-
ратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-а, 
локал 2, Скопје.                                                   (14867) 

___________ 
 
Сопствениците Милијиќ Татијана од СР Југославија 

Ниш, ул. �Добрице Милутинов� бр. 11 и Стојановиќ Ма-
рика од СР Југославија Ниш, ул. �Никола Тесла Заплајн-
ска� бб, својот дел од недвижности и тоа - подрумот во 
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м.в. �Серска� 7 во површина од 31 м2 на КП 42 КО Ки-
села Вода запишано во Имотен лист бр. 14780, го прода-
ваат за 29.000,00 денари за еден 1 м2. 
Се повикуваат сосопствениците на подрумот што се 

продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ирфан Јозуновски, општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                      (14841) 

___________ 
 
Сопствениците Милијиќ Татијана од СР Југославија 

Ниш, ул. �Добрице Милутинов� бр. 11 и Стојановиќ Ма-
рика од СР Југославија Ниш, ул. �Никола Тесла Заплајн-
ска� бб, својот дел од недвижности и тоа - од дворно 
место во површина од 577 м2 во м.в. �Серска� КП 42 КО 
Кисела Вода 1, земјиште под зграда во површина од 195 
м2 во м.в. �Серска� КП 42 КО Кисела Вода 1, земјиште 
под помошни простории во површина од 17 м2 во м.в. 
�Серска� 7 на КП 42 КО Кисела Вода 1, земјиште под 
помошни простории во површина од 17 м2 во м.в. �Сер-
ска� 7 на КП 42 КО Кисела Вода 1 запишано во Имотен 
лист број 966 КО Кисела Вода 1, го продаваат за 
10.000,00 денари за еден 1 м2. 
Се повикуваат сосопствениците на земјиштето што 

се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ирфан Јозуновски, општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                      (14838) 

___________ 
 
Се продава дел од земјоделско земјиште и тоа 200 

м2, односно идеален дел од 200/520 од земјиштето пос-
троено на КП број 319/6, план 3, скица 7, на место вика-
но �Црквиште�, нива трета класа со вкупна површина од 
520 м2, во К.О. Волково, сопственост на Ивица Ѓорѓевиќ 
од Скопје, според Поседовен лист број 2519 за К.О. Вол-
ково за цена од 320,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, ул. �Ѓорче Петров� бр.10-а, 
локал 2, Скопје.                                                       (14806) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1425777 издаден на име Андонов Ѓорѓе, ул. 

�Илинденска� бр. 112/7, Струмица.  
Пасош бр. 1579402 издаден на име Ризов Блажо, 
Гевгелија.  
Пасош бр. 1441931 издаден од СВР-Куманово на име 
Ибраими Нијази, ул. "В. Назор" бр. 8, Куманово. (15033) 
Пасош бр. 0838457 издаден од СВР-Скопје на име 
Авди Бисера, ул. "Ц. Димов" бр. 29/1-27, Скопје. (15041) 
Пасош бр. 1398322 издаден од СВР-Скопје на име Ја-
шари Туркијан, с. Пакошево, Скопје.       (15046) 
Пасош бр. 1431314 на име Митревски Целе, ул. "25" 
бр. 37, Битола.                                                     (15069) 
Пасош бр. 1126215 на име Стефаноски Милисав, с. 
Горно Крушје, Мак. Брод.                                      (15070) 
Пасош 854529 издаден од УВР-Куманово на име 
Авдили Лулзим, с. Липково, Куманово.        (15076) 

Пасош 351592 издаден од УВР-Скопје на име Сулеј-
ман Фуат, ул. "Петар Манџуков" бр. 60-б, Скопје.(15077) 
Пасош бр. 1479561 на име Ѓорѓијева Ленче, с. Иста-
бања, Виница.                                                     (15081) 
Пасош бр. 1077980 на име Ѓорѓијев Стојанчо, с. Ис-
табања, Виница.                                                     (15082) 
Пасош бр. 1116987 издаден од УВР-Скопје на име 
Павловски Зоран, ул. "Орце Николов" бр. 135/1/7, Ско-
пје.                                                                    (15084) 
Пасош бр. 195498 на име Адеми Шемадин, ул. "18 
Ноември" бр. 139, Гостивар.                                    (7641) 
Чек од тековна сметка на име Стафаи Нијази, ул. "П. 
Попоски" бр. 46, Гостивар.                       (15028) 
Чекови од тековна сметка (5) чека на име Трајческа 
Елена, Охрид.                                                     (15045) 
Работна книшка на име Тефик Алиу, с. Долна Бањи-
ца, Гостивар.                                                     (15015) 
Работна книшка на име Дритан Асани, Гостивар. 
                                                                    (15017) 
Работна книшка на име Војмоноска Виолета, Гости-
вар.                                                                    (15021) 
Работна книшка на име Касам Лумани, Гостивар. 
                                                                    (15029) 
Работна книшка на име Јакупин Ајдин, Гостивар. 
                                                                    (15030) 
Работна книшка на име Бесимие Бафтјари, Гостивар.

                                                                    (15035) 
Работна книшка на име Андоновска Лидија, Скопје.

                                                                    (15040) 
Работна книшка на име Терзијевска Елена, Битола.                                

       (15048) 
Работна книшка на име Крстев Горан, Пехчево. 
                                                                    (15049) 
Работна книшка на име Вангелов Бранко, Кочани.                                

       (15051) 
Работна книшка на име Фонзи Захариев, Кочани. 
                                                                    (15052) 
Работна книшка на име Гелева Билјана, бул. "ЈНА" 
бр. 26/20, Штип.                                                     (15054) 
Работна книшка на име Рочоски Парпарин, Струга.                                

       (15060) 
Работна книшка на име Шурбаноски Слободан, бул. 

"Ослободување" бр. 14, Кичево.               (15062) 
Работна книшка на име Весна Питропчева, ул. "Но-
восадска" бр. 54, Битола.                              (15079) 
Свидетелство на име Фадил Салии, Гостивар. 
                                                                    (15016) 
Свидетелство за 7 одделение на име Амзи Али, Гос-
тивар.                                                                    (15018) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Алиу Рита, 
Гостивар.                                                     (15019) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Али Рина, 
Гостивар.                                                     (15020) 
Свидетелство на име Фатбарда  Арифи, Гостивар. 
                                                                    (15022) 
Свидетелство за 1-ва година на име Арта Ука, Гос-
тивар.                                                             (15023) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Луши Фетије, 
Гостивар.                                                     (15025) 
Свидетелство на име Димитрија Ѓорѓески, Гостивар.

                                                                    (15027) 
Свидетелство за 1-во одделение на име Мустафи Ел-
ма, Гостивар.                                                     (15032) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Мустафи Ел-
ма, Гостивар.                                                     (15034) 
Свидетелство на име Емине Арслани, Гостивар. 
                                                                    (15037) 
Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата 
Никола Карев-Скопје на име Виларова Елена, Скопје.
                                                                    (15042) 
Свидетелство за завршено средно образование из-
дадено од Трговско училиште "13 Ноември" Скопје на 
име Мемеди Мунир, Скопје.               (15043) 
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Свидетелство за 1-ва година гимназија на име Ста-
нојковски Андреја, Крива Паланка.               (15044) 
Свидетелство за 1 и 2-ра година на име Илиева Сања, 
ул. "Косовска" бр. 66-А, Штип.               (15053) 
Свидетелство издадено од економско училиште на 
име Николоска Сузана, ул. "Историска" бр. 1/42, При-
леп.                                                             (15055) 
Свидетелство на име Митрески Дејан, Прилеп. 
                                                                    (15056) 
Свидетелство издадено од "К. Охридски" на име Ан-
доноска Валентина, Прилеп.                       (15057) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Мемедовски 
Рамет, Битола.                                             (15058) 
Свидетелство на име Шпитим Мемедовски, с. Меџит-
лија, Битола.                                              (15061) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 
од ГМЦ "Чеде Филиповски Дане" на име Сачмаровски 
Горан, Скопје.                                             (15063) 
Свидетелство од 4-ти степен на име Лазо Даскалов, 
ул. "Питу Гули" бр. 26, Св. Николе.        (15065) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Алијевски 
Фаредин, Ресен.                                                     (15072) 
Ученичка книшка на име Дарко Воинов, Виница. 
                                                                    (15050) 
Индекс бр. 7445 издаден од Градежен факултет на 
име Стоиловски Борче, Скопје.                       (15080) 
Диплома на име Ќерман Зендели, с. Матејче, Кума-
ново.                                                                    (15064) 
Диплома издадена од МУЦ "Никола Тесла" на име 
Јосимовски Гоце, Скопје.                               (15071) 
Диплома на име Мемед Исмаил, Ресен.        (15073) 
Здравствена книшка на име Александра Христова, 
Битола.                                                             (15059) 
Здравствена книшка на име Јанкуловска Мара, с. Г. 
Оризари, Битола.                                             (15078) 
Службена легитимација на име Николоски Младен, 
Гостивар.                                                     (15036) 
Уверение на име Авдие Џафери, Гостивар.      (15024) 

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И  
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3200/2 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка се медицински помагала за 

потребите на Институтот за срцеви заболувања при 
ЈЗО Клинички центар - Скопје. 

3. Детална тендерска документација може да се по-
дигне во архивата на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, соба бр. 15, ул. �50 Дивизија� бр. 6, 
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, отка-
ко ќе уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на 
жиро сметка 2200524100141921 - Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија, со назнака за тендерска 
документација, депонент на Македонска банка. 

4. Право на учество имаат сите правни лица кои се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

5. Понудата е делива. 
6. Постапката на повикот се спроведува во соглас-

ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 
7. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот 

на отворањето на понудите. 
 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со вид и количина на помагалата 

што се нудат; 

- производител; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; и 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет) издаден од Централниот регистар, (член 24 од 
Законот за јавни набавки). 

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (член 24 од 
Законот за јавни набавки) 

3. Доказ за техничка способност на понудувачот 
(член 25 од Законот за јавни набавки) и тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за опремата што се нуди. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност. (член 26 од Законот за јавни набавки) 

6. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на соодветната дејност. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни или овластени дистрибутери од производителот 
со чии производи учествуваат. 

8. Понудувачите се должни за помагалата што се 
нудат да обезбедат: 

- сертификат за квалитет на помагалата што се нудат; и 
- сертификат за продажба. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверена копија од нотар. 
 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласност член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �50 Диви-
зија� бр. 6, преку пошта во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
17.06.2002 година до 11,00 часот. 

4 . Секој учесник може да достави само една понуда. 
КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми. 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Комисијата ќе ја цени придружната документација 

како битен предуслов за понатамошно разгледување и 
оценување на финансискиот дел од понудата.  
ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5 % од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се приложи во депозит, истиот ќе 

се уплаќа на жиро сметка 220524100141921 депонент 
на Македонска банка - Фонд за здравствено осигурува-
ње на Македонија, со назнака �за учество на повик бр. 
02-3200/2�. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите.  
РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

17.06.2002 година. 
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2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 
17.06.2002 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6, голема сала на III кат. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради  полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите што 
се предмет на овој повик да ги внесат во тендерска до-
кументација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на брашно и производи од брашно. 
1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-

ласно со одредбите на Законот за јавни набавки, (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1.5. Набавката е делива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање,  
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- производите да имаат декларација со јасно читли-

ви податоци за рокот на употреба, а по потреба и атест 
за здравствената исправност,  

- производите да се според стандардите на Републи-
ка Македонија (здравствена исправност во согласност 
со важечката регулатива), 

- динамика на набавка според количина и вид на ар-
тикли утврдена од страна на нарачателот, 

- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судска регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија), 
- доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
и Правилникот за содржината на документот за бони-
тет (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од 
страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или 
заверена копија од страна на нотар), 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал 
или копија заверена кај нотар).  

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

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

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пош-
та; во архивата на Клиничкиот Центар или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоцна до 24.06.2002 
година, во 12 часот. 

4 .4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1.Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     -50 бода, 
- квалитет     -20 бода, 
- начин на плаќање    -20 бода, 
-  рок на испорака    -10 бода. 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 

24.06.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

24.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954. 

    Коми___________ сија за јавни набавки 
 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2002  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на масло, мед, мармалад, шеќер и друго. 
1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-

ласно со одредбите на Законот за јавни набавки, (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1.5. Набавката е делива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање,  
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- производите да имаат декларација со јасно читли-

ви податоци за рокот на употреба, а по потреба и атест 
за здравствената исправност,  

- производите да се според стандардите на Републи-
ка Македонија (здравствена исправност во согласност 
со важечката регулатива), 

- динамика на набавка според количина и вид на ар-
тикли утврдена од страна на нарачателот, 

- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
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3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судска регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија) 
- доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
и Правилникот за содржината на документот за бони-
тет (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од 
страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или 
заверена копија од страна на нотар), 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал 
или копија заверена кај нотар). 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

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

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пош-
та; во архивата на Клиничкиот Центар или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоцна до 25.06.2002 
година, во 12 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1.Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     -50 бода, 
- квалитет     -20 бода, 
- начин на плаќање    -20 бода, 
- рок на испорака    -10 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 

25.06.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

25.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954. 

    Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2002  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на млеко и млечни производи. 
1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-

ласно со одредбите на Законот за јавни набавки, (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1.5. Набавката е делива. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање,  
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- производите да имаат декларација со јасно читли-

ви податоци за рокот на употреба,  
- производите да се според стандардите на Републи-

ка Македонија да имаат ветеринарен сертификат и сер-
тификат за здравствена исправност во согласност со 
важечката регулатива на Република Македонија, 

- динамика на набавка според количина и вид на ар-
тикли утврдена од страна на нарачателот, 

- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судска регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија) 
- доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
и Правилникот за содржината на документот за бони-
тет (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од 
страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или 
заверена копија од страна на нотар), 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал 
или копија заверена кај нотар). 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

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

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пош-
та; во архивата на Клиничкиот Центар или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоцна до 26.06.2002 
година, во 12 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1.Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     -50 бода, 
- квалитет     -20 бода, 
- начин на плаќање    -20 бода, 
- рок на испорака    -10 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 

26.06.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

26.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954. 

    Комисија за јавни набавки 
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 Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на месо и производи од месо. 
1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-

ласно со одредбите на Законот за јавни набавки, (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1.5. Набавката е делива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање,  
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- производите да имаат декларација со јасно читли-

ви податоци за рокот на употреба,  
- производите да се според стандардите на Републи-

ка Македонија да имаат ветеринарен сертификат и сер-
тификат за здравствена исправност во согласност со 
важечката регулатива на Република Македонија, 

- динамика на набавка според количина и вид на ар-
тикли утврдена од страна на нарачателот, 

- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судска регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија) 
- доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
и Правилникот за содржината на документот за бони-
тет (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од 
страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или 
заверена копија од страна на нотар), 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал 
или копија заверена кај нотар). 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

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

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пош-
та; во архивата на Клиничкиот Центар или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоцна до 27.06.2002 
година, во 12 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1.Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     -50 бода, 

- квалитет     -20 бода, 
- начин на плаќање    -20 бода, 
- рок на испорака    -10 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 

27.06.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

27.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954. 

    Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 30/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавка на ЕКГ и ЕЕГ хартија, ЕЕГ електроди за еднок-
ратна употреба и капи и маски за еднократна употреба. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за јавни набавки, (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1.5. Набавката е делива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање,  
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- опис на пакување за секоја ставка со количина по 

пакување, 
- по можност проспектен материјал или урнеци од 

бараните ставки, 
- динамика утврдена од страна на нарачателот, 
- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судска регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија) 
- доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
и Правилникот за содржината на документот за бони-
тет (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од 
страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или 
заверена копија од страна на нотар), 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал 
или копија заверена кај нотар). 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

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

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пош-
та; во архивата на Клиничкиот Центар или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоцна до 28.06.2002 
година, во 12 часот. 

4 .4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1.Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     -50 бода, 
- квалитет     -20 бода, 
- начин на плаќање    -20 бода, 
-  рок на испорака    -10 бода. 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 

28.06.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

28.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954. 

    Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, oобјавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/13/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Со-

цијална  инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Избор на понуда за изведба на проектот: Изработка 

на фекална и атмосферска канализација на улицата �Ле-
нинградска� во Гостивар, вкупна должина на фекалната 
канализација е 430 м, а на атмосферската 245 м. 

2. Обем на работите 
Обемот и квалитетот на работите е даден ви лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14 А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
700, 00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали 

со проверен квалитет и со соодветен сертификат за ис-
тите. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот Пред-
мер и вкупна вредност на работите (во денари) - без 
ДДВ. 

4. Задолжителна придружна документација (прилог 
кон понудата) 

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централ-

ниот регистар, оригинал или копие заверено кај но-
тар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
5.1. Цена                                                       40 поени,  
5.2. Ефикасност                                           20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите           10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост     10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                10 поени, 
5.6. Референц листа                                      5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                        5 поени. 
6. Рок и начин на доставување на понудите 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
на понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. Петар Поп Арсов� бр. 14 А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 14 јуни 2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

7. Завршни одредби 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 14 јуни 2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата 
за јавни набавки на Единицата за раководење со проек-
тите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 
Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН 

Коста, Зоран и Андреја ДОО, генерален дистрибутер 
на BRITISH AMERICAN TOBACCO, Germany, одр-
жа седница на ден 28.05.2002 година и ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRITISH 
AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи: 
ЛАКИ СТРАЈК КСБ          60,00 денари 
ЛАКИ СТРАЈК КСБ Лајтс        60,00 денари 
 

Член 2 
Цената од член 1 е со вкалкулиран ДДВ и акциза. 
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Член 3 
Одлуката стапува во сила со денот на донесување-

то,  ќе се применува сметано од 17.06.2002 година. а 
28 мај 2002 година       Управител, 

   Скопје             Коста Јанковски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј А В И  

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за 
труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец мај 2002 година неможе да изнесува помалку од ут-
врдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 
5959 

02 Одгледување на шуми, користење 
на шуми и соодветни услужни ак-
тивности 

5856 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 

4437 

10 Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на трест 

6001 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8479 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 
9211 

16 Производство на тутунски произво-
ди 

8078 

17 Производство на текстилни ткаени-
ни 

4231 

18 Производство на предмети за обле-
ка: доработка и боење на крзно 

3550 

19 Штавење и доработка на кожа, про-
изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

2427 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

5199 

21 Производство на целулоза, хартија 
и производи од хартија 

7729 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 

9422 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

11079 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

10228 

25 Производство на производи од гу-
ма и производи од пластични маси 

5639 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

9825 

27 Производство на основни метали 7817 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

5425 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

8138 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 

14735 

31 Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 

6885 

32 Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и апа-
рати 

4562 

33 Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

11508 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

5712 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7164 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4965 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 
10277 

41 Собирање, пречистување и дистри-
буција на вода 

7789 

45 Градежништво 5172 
50 Продажба, одржување и поправка 

на моторни возила и мотоцикли, 
продажба на мало на моторни гори-
ва 

8082 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 

9696 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 

5112 

55 Хотели и ресторани 5585 
60 Копнен сообраќај, цевоводен тран-

спорт 
6065 

61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 4924 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

11045 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 

12517 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 

13956 

66 Осигурување, реосигурување и 
пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

16731 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 

20438 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

11458 

71 Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

4102 

72 Компјутерски и сродни активности 7901 
73 Истражување и развој 8626 
74 Други деловни активности 8020 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
6907 

80 Образование 6406 
85 Здравство и социјална работа 6689 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7577 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10394 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

6642 

93 Други услужни дејности 8568 
95 Приватни домаќинства со вработе-

ни лица 
0 

99 Екстериторијални организации и 
тела 

0 

 
                      Министер, 

                Бедредин Ибраими, с.р. 
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