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1056. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
Се отповикува 

I 
Г-дин Јован Теговски, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Мисијата на Република Македонија при Европска-
та Унија. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Борис Трајковски, с.р. 

Указ бр. 22/12-385 
11 јули 2001 година 

Скопје 

1057. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 

АМБАСАДОР ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се поставува 
I 

Г-дин Сашко Стефков, за вонреден и ополномош-
тен амбасадор-Шеф на Мисијата на Република Македо-
нија при Европските Заедници, со седиште во Брисел. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 23/12-386 Претседател 
11 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
1058. 

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 99 став 2, а во врска со член 
98 став 1 алинеја 3 од Законот за избор на пратеници 
во Собранието на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 24/98 и 50/99), 
претседателот на Собранието на Република Македо-
нија, на 17 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

I 
Во Изборната единица број 55 општина Брвеница -

дел, општина Камењане - дел и општина Боговиње -
дел - се распишуваат дополнителни избори за избор на 
еден пратеник во Собранието на Република Македо-
нија. 

II 
Дополнителните избори ќе се одржат на 7 

октомври 2001 година. 
III 

Дополнителните избори ќе ги спроведе Изборната 
комисија на Изборната единица број 55, под грижата 
на Државната изборна комисија. 

IV 
Изборните дејствија отпочнуваат со денот на обја-

вувањето на Решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

V 
Ова решение ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
Бр. 08-2617/1 Претседател 

17 јули 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

(Стојан Андов, с.р. 
1 0 5 9 .  

Врз основа на член 11, став 1, точка 3 од Законот 
за јавните претпријатија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19. 06. 2001 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА 
ОДГОВОРНОСТ ВО МЕШОВИТА СОПСТВЕНОСТ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за основање на друштво со ограни-
чена одговорност во мешовита сопственост бр. 02- 
491/3, донесена на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие "Македонијапат"-Скопје, на седницата одр-
жана на 14.05.2001 година. 

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

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

Бр. 23-3033/1 
19 јуни 2001 година 

Скопје 
1060. о 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.07.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Одлуката за пренесување на правото на користење 

на недвижен имот (објавена во "Службен весник на 
Република Македонија" бр. 47/2001) бр. 23-2166/1 од 29 
мај 2001 година, престанува да важи. 

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

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

Бр. 23-2166/3 
10 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1061. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за држав-

ната статистика ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 54/97), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 03.07.2001 година, донесе 

П Р О Г Р A M A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТА-
ТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ 

1998-2002 ГОДИНА 

Член 1 
1. Во Програмата за статистички истражувања за 

периодот 1998-2002 година ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97 и 11/2000), во членот 2, 
став 2 во табеларниот преглед на статистички истра-
жувања се вршат следните измени: 

1. Во делот "Статистика на внатрешна трговија" 
во статистичкото истражување со реден број 8 во ко-
лоната 2 (назив и периодика) бројот "2001" се замену-
ва со бројот "2002". 

2. Во делот "Работна сила" во статистичкото ис-
тражување со реден број 4 во колоната 5 (критичен 
момент - период) зборот "април" се заменува со збо-
рот "септември". 

Во статистичкото истражување со реден број 9 во 
колоната 6 (рокови за давање на податоците) броеви-
те "25.04." се заменуваат со броевите "25.06.". 

Член 2 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-3473/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1062. 
Врз основа на член 164 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000 и 
103/2000), а имајќи го предвид член 23 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на РМ" бр. 34/2001), Ко-
мисијата за хартии од вредност, на својата седница 
одржана на 20. 06. 2001 година, го донесе следниот 

Т А Р И Ф Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФ-
Н И О Т ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ НАДОМЕС-
ТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Во член 1 од Тарифникот за висината на оддел-
ните надоместоци што ги наплатува Комисијата за 
хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 
23/2001): 

- во точка 2, алинеја 2, по зборот "50.000.001" се до-
дава зборот "ЕВРА" 

- по точката 4 се додаваат три нови точки и тоа: 
"5. надомест од приходите што брокерските куќи 

ги остваруваат месечно од сите видови берзански 
трансакции, во висина од 1%; 

6. надомест за поднесување барање за издавање и 
воведување хартии од вредност и документи за удел во 
резидентите инвестициони фондови во странство и 
за издавање и воведување на странски хартии од вред-
ност во Република Македонија во висина од 15.000,00 
денари; 

7. надомест за давање одобрение за издавање и во-
ведување хартии од вредност и документи за удел во 
резидентите инвестициони фондови во странство и 
за издавање и воведување на странски хартии од вред-
ност во Република Македонија, во висина од 0,3% од 
обемот на вредноста на издадените и воведените хар-
тии од вредност од поднесеното барање;" 

- во точка 13, по зборовите: "полагање на" се дода-
ваат зборовите: "дел од". 

2. Во член 1 од Тарифникот, точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 и 14 се менуваат следствено во 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 и 17. 

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

Бр. 03-558/4 Комисија за хартии од вредност 
10 јули 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1063. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за извршу-

вање на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 
и 23/99), министерот за правда донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ И 
ОСУДЕНИТЕ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА ВО КАЗНЕ-
НО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ 

УСТАНОВИ 
I 

Во решението за распоредување на осудените и 
осудените малолетни лица во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи ("Службен весник на 
РМ" бр. 34/99 и 67/99), во дел I точка 1 по зборот "Ид-
ризово" се додаваат зборовите: "со Отворено одделе-
ние во Велес". 

Во делот I по точката 1 се додава нова точка 1.1. 
која гласи: 

"1.1. Отворено одделение во Велес: 
а) Машки лица - примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до 2 години однос-
но кога остатокот од казната по пресметаниот прит-
вор изнесува до 2 години од подрачјето на Основниот 
суд Велес; и 

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на Основниот суд Велес." 

Во делот I точка 6, зборовите: "отворени одделе-
нија" се заменуваат со зборовите: "Отворено одделе-
ние", а зборовите: "и Велес" се бришат. 

Во делот I точката 6.2. се брише, а точката 6.3. ста-
нува точка 6.2. 

Во делот I по точката 8.2. се додава нова точка 9 
која гласи: 

"9. Ако просторот за притвор е исполнет или од 
други оправдани причини, надлежниот суд во соглас-
ност со судот и затворот на друго подрачје, може да 
упати притворени лица и во друг затвор заради извр-
шување на мерката притвор." 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 09-2661/3 Министер за правда, 

22 јуни 2001 година Иџет Мемети, с.р. 
Скопје 

1064. 
Врз основа на член 39 став 5 од Законот за зашти-

та на растенијата ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 25/98 и 6/2000), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕ-
МАТА, УРЕДИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ИСПИТУВАЊА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА 

НА РАСТЕНИЈАТА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите што 
треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на 
опремата, уредите и објектите за вршење испитувања 
на средствата за заштита на растенијата и тоа за био-
лошката ефикасност и физичко-хемиските својства, 
заради пуштање во промет. 
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Член 2 
Правните лица кои вршат испитувања на биолош-

ката ефикасност на средствата за заштита на растени-
јата, треба да ги исполнуваат следните услови: 

1. да обезбедат објекти со посебни простории за 
фитопатолошки, етимолошки, нематолошки и хер-
болошки лаборатории; 

2. да имаат опрема и уреди за лабораториски испи-
тувања, и тоа: 

а) општа лабораториска опрема и уреди 
- лабораториска стаклена опрема со разни големи-

ни и одбележана зафатнина; 
- лупи; 
- бинокулари; 
- технички и аналитички ваги; 
- термостати; 
- фрижидери; 
- сушници; 
- лабораториски прскалка 
б) фитопатолошка лабораторија 
- микробиолошки игли; 
- УВ - ламба; 
- микроскопи; 
- простор за изолација и микроскопирање; 
- автоклав. 
в) ентомолошка лабораторија 
- сонди; 
- инектори; 
- комора за испитување на фумиганти; 
- ентомолошки кафези. 
г) нематолошка лабораторија 
- сонди; 
- микроскоп; 
- комплет сита. 
д) херболошка лабораторија 
- хектолитарска вага; 
- инструменти за мерење на влагата во зрното; 
- прскалка со компресор за прецизна апликација. 
3. да обезбедат површини и опрема за полски испи-

тувања, и тоа: 
- овошни и лозови насади; 
- површини за повеќегодишни култури; 
- површини за едногодишни култури; 
- оранжерии и пластеници; 
- грбни прскалки; 
- депозитори; 
- инектори. 

Член 3 
Правните лица кои вршат испитувања на физичко-

хемиските својства на средствата за заштита на расте-
нијата, треба да ги исполнуваат следните услови: 

1. да имаат објекти - лаборатории за физичко-хе-
миски испитувања и посебни простории за чување на 
мострите од средствата за заштита на растенијата, 
чистите активни материи (стандарди со позната чис-
тота) и технички активните материи; 

2. да имаат опрема и уреди за квалитативно и кван-
титативно определување на физичко-хемиските свој-
ства на средствата за заштита на растенијата и на нив-
ните активни материи, и тоа: 

- опрема за гасна хроматографија, течна хроматог-
рафија; 

- спектроскопија; 
- уреди за определување на точка на палење, отво-

рен и затворен систем; 
- уреди за определување на точка на топење; 
- стаклена апаратура. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за условите под 
кои претпријатијата односно други правни лица мо-
жат да вршат биолошки предиспитувања и испитува-
ња на физичките, хемиските и биолошките својства на 
средствата за заштита на растенијата ("Службен лист 
на СФРЈ" бр. 36/91). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 10-4398/1 Министер, 
06 јули 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 

1065. 
Врз основа на член 35 став 2, член 36 став 2 и член 

37 став 2 од Законот за заштита на растенијата 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
25/98 и 6/2000), министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство во согласност со министерот за 
здравство и министерот за животна средина и прос-
торно планирање, донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА-
АТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМА-
ТА, УРЕДИТЕ И ПРОСТОРИИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈ-
НОСТ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО 
И МАЛО НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 

НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на 
опремата, уредите и просториите за вршење дејност 
производство, промет на големо и мало на средствата 
за заштита на растенијата и содржината и начинот на 
водење на регистарот. 

Правните лица од став 1 на овој член, покрај усло-
вите пропишани со овој правилник, треба да ги испол-
нат и техничките и санитарно-хигиенските услови сог-
ласно прописите за промет на отрови. 

Член 2 
Правните лица кои вршат дејност производство на 

средства за заштита на растенијата треба да ги имаат 
следните простории и уреди: 

1) фабричка хала за производство на средства за 
заштита на растенија, со соодветен пристап и вентила-
ција и без приклучок на директна канализација. 

Во рамките на фабричката хала треба да се изгра-
дени: 

а) простории за прием и сместување на суровини, 
со издвоен дел - карантин за суровини (отрови од I 
група); 

б) простории за производство на средства за заш-
тита на растенијата со: 

- производна линија за течни формулации на сред-
ства за заштита на растенијата; 

- производна линија за полуцврсти формулации на 
средства за заштита на растенијата; 

- производна линија за цврсти формулации на сред-
ства за заштита на растенијата; 

- производна линија за формулации на средства за 
заштита на растенијата за посебни намени. 

2) складови со опрема, за суровини за производ-
ство на средства за заштита на растенијата, и тоа: 

- склад за хербициди; 
- склад за фунгициди и зооциди; 
- склад за растворувачи и полнители. 
3) складови за готови средства за заштита на рас-

тенијата: 
- склад за хербициди; 
- склад за сите други средства за заштита на расте-

нијата. 
4) уреди за пречистување на отпадни води, со одво-

јување на: 
- атмосферски води; 
- санитарни води и 
- технолошки води што се пречистуваат. 
5) уреди за пречистување на отпадни гасови, што 

се "фаќаат", плакнат или неутрализираат. 
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Производителите на средства за заштита на расте-
нијата потребно е да обезбедат начин на уништување 
на отпадните материи од процесот на производството, 
неупотребливите количини на суровини и средства за 
заштита на растенијата и искористената амбалажа 
или да имаат сопствени уреди за согорување. 

Член 3 
Просториите од член 2 на овој правилник треба да 

ги исполнуваат следните услови: 
1) градежно-технички да се погодни за намената за 

која се определени, односно ѕидовите, подовите и та-
ваните да се изградени од тврд незапалив материјал, 
да се со мазни површини и да можат брзо и лесно да се 
чистат; 

2) да се осветлени и климатизирани за безбедна ра-
бота на уредите и за сместување на суровини, полуп-
роизводи и готови средства за заштита на растенијата; 

3) опремата и уредите во просторијата да се распо-
редени така што да е можно непречено одвивање на 
процесот на работата во сите фази, без ризик и мож-
ност на замена и мешање на различни суровини и нив-
ни компоненти; 

4) ако процесот на производство на едно средство 
за заштита на растенијата се одвива во повеќе просто-
рии, тие простории треба да бидат поврзани за да мо-
же производството да се одвива без пречки и влијани-
ја врз квалитетот на производот; 

5) да овозможуваат транспорт на суровини и гото-
ви средства за заштита на растенијата. 

Член 4 
Производителите на средства за заштита на расте-

нијата треба да имаат соодветна опрема која ги испол-
нува следните услови: 

1) да е погодна за употреба според техничките ка-
рактеристики и капацитетот; 

2) да е можно редовно одржување и чистење; 
3) да обезбедува заштита од секаков вид на загаду-

вање во процесот на производство; 
4) да обезбедува сигурност во процесот на произ-

водство; 
5) во текот на производството видно да обележува 

број на серија и дата на производство на средството за 
заштита на растенијата. 

Член 5 
Производната линија за течните формулации на 

средствата за заштита на растенијата (воден раствор, 
емулзија на масло во вода, емулзија на вода во масло, 
емулзија за третирање на семето, концентрат за емул-
зија, концентрирана емулзија, концентриран раствор 
и други облици на течни формулации) за производ-
ство на хербициди треба да биде одвоена од линијата 
за производство на фунгициди и зооциди. 

Производната линија од став 1 на овој член треба 
да има: 

1) приемни (подземни или надземни) резервоари за 
растворувачи со опрема (мерачи на протокот); 

2) реактори со мерна техника во "Ѕ" електрично 
изведување; 

3) пумпи за активни материи, растворувачи и емул-
гатори; 

4) приемни садови (комори) за подгревање однос-
но преминување на компонентите од цврста во течна 
состојба; 

5) ваги за мерење на составните компоненти и го-
товите производи и 

6) машини (пакерки) за пакување на готови произ-
води (полуавтоматски или автоматски) со прецизно 
мерење на соодветниот вид пакување. 

Член 6 
Производната линија за полуцврстите формулации 

на средствата за заштита на растенијата (концентри-
рана суспензија, суспоемулзија, флуидна паста, суспен-
зија на капсули и др.) треба да има: 

1) приемни резервоари; 
2) реактори со дисперзер; 
3) млинови за предмелење и фино мелење во течна 

состојба; 
4) вакуум уреди, моно пумпи, транспортери, мера-

чи на протокот; 
5) ваги за мерење на составните компоненти и го-

товите производи и 
6) машини (пакерки) за пакување на готови произ-

води (полуавтоматски или автоматски) со прецизно 
мерење на соодветниот вид пакување. 

Член 7 
Производната линија за цврстите формулации на 

средствата за заштита на растенијата треба да има: 
1) за прашива (прашиво за запрашување на расте-

нијата, прашиво за запрашување на семето): 
- соодветни мешалки за хомогенизација на цврсти-

те компоненти и за хомогенизација на течната и цврс-
тата компонента; 

- ваги за мерење на составните компоненти и гото-
вите производи; 

- пумпи, транспортери, аспирациони филтри, ком-
пресорски станици и 

- машини (пакерки) за пакување на готови про-
изводи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно 
мерење на соодветниот вид пакување. 

2) за микро и макро гранули: 
- соодветни мешалки (гранулатор мешач); 
- ваги за мерење на составните компоненти и гото-

вите производи; 
-транспортери, аспирациони филтри и 
- машини (пакерки) за пакување на готови про-

изводи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно 
мерење на соодветниот вид пакување. 

3) за прашкасти формулации (водорастворлив 
прашок, вододисперзибилен прашок за третирање 
на семе, водорастворливо прашиво за третирање на 
семе и др.): 

- соодветни приемни садови; 
- млинови (чеканичари, воздушно-струјни); 
- ваги за мерење на составните компоненти и гото-

вите производи; 
- филтер циклони, транспортери, компресорска 

станица и 
- машини (пакерки) за пакување на готови про-

изводи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно 
мерење на соодветниот вид пакување. 

Член 8 
Производната линија за формулациите на средс-

твата за заштита на растенијата за посебни намени 
(пелети, таблети, мамци и др.) треба да има: 

1) приемни садови за подготовка на компонентите 
и активната материја; 

2) ваги за мерење на составните компоненти и го-
товите производи и 

3) машини (пакерки) за пакување на готови произ-
води (полуавтоматски или автоматски) со прецизно 
мерење на соодветниот вид пакување. 

Член 9 
Производителите на средства за заштита на расте-

нијата треба да имаат соодветна лабораторија која 
располага со неопходна опрема за определување на 
квалитативни, квантитативни и физичко-хемиски 
својства на средствата за заштита на растенијата што 
ги произведуваат. 

Член 10 
Производителите на средства за заштита на расте-

нијата за вработените треба да имаат посебна просто-
рија за гардероба, со санитарен јазол, и просторија за 
вршење на административни работи. 

Член 11 
Правните лица кои вршат дејност промет на голе-

мо треба да имаат објекти за сместување, чување и из-
давање односно пуштање во промет на средства за 
заштита на растенијата. 
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Објектите треба да имаат просторија за складира-
ње на средствата за заштита на растенијата со соодве-
тен капацитет (склад), просторија за стручните лица, 
просторија за гардероба и санитарен јазол. 

Во складот треба да има палети, доволно одвоени 
заради манипулирање при сместувањето и издавањето 
на средства за заштита на растенијата. 

Средствата за заштита на растенијата од I група 
отрови посебно се издвојуваат во простор ограден со 
жичена преграда, кој се заклучува. 

За средствата за заштита на растенијата со изми-
нат рок се обезбедува посебен простор во складот, ка-
де се чуваат се до нивното уништување. 

Член 12 
Правните лица кои вршат дејност промет на мало 

треба да имаат објекти (земјоделски аптеки) со огра-
ден работен, продажен и магацински дел, како и по-
себна просторија за гардероба и санитарен јазол . 

Работниот дел служи за престој и работа на струч-
ните лица. Во работниот дел може да бидат сместени 
литература, рекламен материјал (проспекти, упатства 
и друго), опрема и помагала за идентификација однос-
но утврдување на растителни болести, штетници и 
плевели. 

Продажниот дел служи за промет на средства за 
заштита на растенијата кои се сместени на рафтови и 
опрема за примена на средствата за заштита на расте-
нијата. Ако во продажниот простор се врши продажба 
на семе и саден материјал, тие мораат да бидат сместе-
ни во посебно издвоен простор (боксови) на продаж-
ниот дел. 

Магацинскиот дел служи за сместување на сред-
ства за заштита на растенијата и на опремата за при-
мена на тие средства, кој се издвоени од семето и сад-
ниот материјал во боксови. 

Член 13 
Во продажниот и магацинскиот дел треба да биде 

вградена соодветна вентилација за проветрување на 
истите. 

Член 14 
Покрај просториите од член 12 на овој правилник, 

земјоделските аптеки треба да имаат посебен простор 
за сместување на средствата за заштита на растенија-
та со изминат рок, каде се чуваат се до нивното униш-
тување. 

Член 15 
Правните лица чија дејност е вршење производ-

ство и промет на големо и мало на средствата за заш-
тита на растенијата, треба да имаат кутија за прва по-
мош. 

Член 16 
Правните лица кои вршат дејност производство и 

промет на големо и мало на средствата за заштита на 
растенијата се запишуваат во Регистарот за: правни 
лица кои вршат производство на средства за заштита 
на растенијата (образец бр. 1), правни лица кои вршат 
увоз и промет на големо на средства за заштита на 
растенијата (образец бр. 2) и правни лица кои вршат 
промет на мало на средства за заштита на растенијата 
(образец бр. З), кој е составен дел на овој правилник. 

Регистарот од став 1 на овој член е поврзан со 
цврст повез. 

Член 17 
Податоците за настанатите промени по запишува-

њето во регистарот се внесуваат во посебна графа 
"промени" според добиеното известување за промени-
те од запишаното правно лице. За секоја промена се 
наведува основот за нејзиното запишување во регис-
тарот или бришење од регистарот. 

Член 18 
Актите и списите што се во врска со утврдувањето 

на пропишаните услови за производство и промет на 
големо и мало на средствата за заштита на растенија-
та и запишувањето во регистарот се чуваат одделно и 
се составен дел на регистарот. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престануваат да важат Правилникот за условите 
што мораат да ги исполнуваат претпријатијата однос-
но други правни лица чија дејност е производство на 
средства за заштита на растенијата ("Службен лист на 
СФРЈ" бр. 36/91) и Правилникот за условите што мо-
раат да ги исполнуваат претпријатијата односно други 
правни лица чија дејност е промет на средства за заш-
тита на растенијата на големо и мало ("Службен лист 
на СФРЈ" бр. 36/91). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 10-4520/1 Министер, 
6 јули 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 

Образец бр. 1 

РЕГИСТАР 
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОИЗВОДСТВО 
НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Образец бр. 2 

РЕГИСТАР 
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УВОЗ И ПРО-

МЕТ НА ГОЛЕМО НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА 

Регистарски број и датум 
Назив на правното лице 
Место и адреса 
Датум и број на барањето 
Датум и број на Решението за вршење дејност-про-
изводство, издадено од Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство 
Сертификат за потеклото на активната материја 
Група на отрови на средството за заштита на расте-
нијата кое се произведува 
Промени 
Забелешки 

Регистарски број и датум 
Назив на правното лице 
Место и адреса 
Датум и број на барањето 
Датум и број на Решението за вршење дејност-увоз 
и промет на големо, издадено од Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство 
Сертификат за потекло на средството за заштита 
на растенијата кое се увезува и се пушта во промет 
на големо 
Група на отрови на средството за заштита на расте-
нијата кое се увезува и се пушта во промет на големо 
Назив на производителот на средството за заштита 
на растенијата од каде се врши увозот 
Место и адреса 
Промени 
Забелешки 



Стр. 3632 - Бр. 54 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 17 јули 2001 

Образец бр. 3 

РЕГИСТАР 
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ НА 

МАЛО НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА 

1066. 
Врз основа на член 20, 49 и 65 став 1 точка 30 Зако-

нот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. 
весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98) и 
член 42 од Законот за банките ("Сл.весник на РМ" бр. 
63/2000), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на 05.07.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА МЕРКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМА-
ЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИ ВО УСЛОВИ НА 
ПРИВРЕМЕНА ИЛИ ТРАЈНА НЕЛИКВИДНОСТ 
(" СЛ. ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" 

БР. 17/98 и 51/2001) - ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ -
1. Со оваа одлука се утврдуваат мерките и постап-

ката за преземање мерки спрема банките во услови на 
привремена или трајна неликвидност. 

2. Банката е привремено неликвидна доколку: 
- ги задржува од извршување налозите на депонен-

тите поднесени за плаќање; 
- не ги измирува, или не е во состојба да ги измири 

обврските што доставуваат за плаќање спрема стран-
ство и во земјата; 

- не ги измирува навремено обврските по користе-
ни средства од примарната емисија по сите основи; 

- не ја извршува обврската за одржување на про-
сечно ниво на задолжителна резерва, односно користи 
средства на задолжителна резерва над дозволениот 
процент од точка 7 од Одлуката за пресметување, из-
двојување и користење на задолжителна резерва на 
банките за одржување на нивната дневна ликвидност 
("Сл. весник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 
21/99, 24/2000, 41/2001, 43/2001 и 51/2001); 

- не ја извршува обврската за одржување на мини-
мална ликвидност; и 

- не ја извршува обврската за одржување на најма-
лиот износ на девизни средства на сметките во стран-
ство; 

- по завршување на финалната обработка на нало-
зите за плаќање на крајот од денот, банката искаже 
негативно салдо на жиро-сметката. 

3. Доколку банката е привремено неликвидна гу-
вернерот може спрема таа банка да преземе мерки, 
согласно Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија и Законот за банките. 

4. Банката е трајно неликвидна доколку: 
- без прекин подолго од 5 дена, односно со прекин 

подолго од 8 дена во текот на последните 45 дена не ги 
измирува, или не е во состојба да ги измири пристиг-
натите обврски во земјата или странство, односно до-
колку наместо банката обврските ги исполнило друго 
правно лице, или Република Македонија по основ на 
гаранција; 

- без прекин подолго од 5 дена, односно со прекин 
подолго од 8 дена во текот на последните 45 дена не 
располага со доволно средства за покривање на депо-
зитите што може да се повлечат; и 

- без прекин подолго од 3 дена, односно со прекин 
подолго од 5 дена во текот на последните 30 дена, ис-
кажува негативно салдо на жиро-сметката по завршу-
вањето на финалната обработка на налозите за плаќа-
ње на крајот на денот. 

5. По утврдувањето на состојбата од претходниот 
став на оваа точка, гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија донесува одлука за прогласу-
вање на банката за неликвидна и во врска со оваа од-
лука гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија изрекува мерка банката да се исклучи од 
платниот промет. 

Исклучувањето на неликвидна банка од платниот 
промет подразбира дека: 

- нема да се извршуваат налози издадени од нелик-
видна банка за плаќање од нејзината жиро-сметка, 
или девизните сметки во странство; 

- нема да се извршуваат налози за плаќање подне-
сени од депонентите за исплати од нивните сметки во 
банката; 

- неликвидна банка не може да врши плаќање во 
готови пари во домашна и странска валута; 

- неликвидна банка не смее да се задолжува во зем-
јата и странство; 

- уплатите во корист на сметките на депонентите 
на банката ќе се насочуваат во депозит во Народна 
банка на Република Македонија; 

- гувернерот ќе овласти лице од Народна банка на 
Република Македонија да го контролира спроведува-
њето на мерките изречени врз основа на точка 6 од 
оваа одлука. 

Исклучувањето на неликвидната банка од платни-
от промет не се однесува на: 

- плаќање по основ на активирани девизни гаран-
ции и конформирани акредитиви отворени во стран-
ство од девизна сметка на банката во странство и на 
пристигнати обврски по девизни акредитиви и камати 
спрема странство; 

- ќе се извршуваат сите налози за уплати во корист 
на банката врз основа на наплата на достасани обвр-
ски од должниците на банката; и 

- исплати по штедни влогови и тековни сметки 
според прописите. 

6. Врз основа на Одлуката за прогласување на бан-
ка за неликвидна, најдоцна во рок од 8 дена од нејзи-
ното донесување се испитуваат условите и се воведува 
предсанациона, санациона, ликвидациона или стечајна 
постапка кај банката. 

7. Одлуката за прогласување на неликвидност на 
банка се доставува до банката и до органите определе-
ни со прописите. 

8. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за поблиските услови за 
прогласување на неликвидност на банка и постапката 
по прогласувањето на неликвидност на банка ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 45/96). 

9. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македониј а". 

О.бр.02-15/178-2001 Претседател 
5 јули 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1067. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 14 и член 80 

точка 1 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен 
текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија на својата LXXXIX-та седница, 
одржана на 28.06.2001 година, донесе 

Регистарски број и датум 
Назив на правното лице 
Место и адреса 
Датум и број на барањето 
Датум и број на Решението за вршење дејност-про-
мет на мало, издадено од Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство 
Сертификат за потекло на средството за заштита 
на растенијата кое се пушта во промет на мало 
Група на отрови на средството за заштита на расте-
нијата кое се пушта во промет на мало 
Назив на добавувачот од каде е набавено средство-
то за заштита на растенијата 
Место и адреса 
Промени 
Забелешки 
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О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАП-
ЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ 
ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ("СЛ.ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА" БР. 82/92, 68/93, 28/94, 67/94, 22/95, 56/95, 
62/95, 4/96, 45/96, 60/96, 61/98, 24/2000, 16/2001 и 50/2001) 

- ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ -

1. Народна банка на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Народна банка) за услугите што ги 
врши во своето работење, наплатува надоместок спо-
ред одредбите на тарифата од оваа одлука (во ната-
мошниот текст: тарифата). 

2. Ако за ист вид на услуги странски коресподент 
наплатува и ризичен износ на надоместок од надомес-
токот од оваа тарифа, Народна банка ќе го применува 
принципот на реципроцитет. 

Одредбата од став 1 на оваа точка Народна банка 
ќе ја применува и спрема странските државјани во Ре-
публика Македонија ако спрема македонските држав-
јани во земјата на странскиот државјанин, се примену-
ваат повисоки ставови од ставовите предвидени во 
оваа тарифа. 

3. Надоместокот по работите на девизните тран-
сфери Народна банка го наплатува од денарската про-
тиввредност на девизниот износ. 

4. Надоместокот за услуги, од точка 1 на оваа од-
лука, Народната банка го наплатува, по одделни видо-
ви на работи, според следната тарифа: 

Број на тарифниот 
став и вид на работи 

1 

Височина на надоместот 

2 

0,5% (од сто), а нај-
малку 2000 денари 

без надоместок 

б) Работи на купопродажба 
на девизни средства со оста-
натите домашни лица: 
1.3. Продажба на девизи 
1.4. Купување на девизи 

0,2% (од сто) 
без надоместок 

2. Трансфери 
2.1. Надомест за реализација 
на трансфери во странство 
2.2. Измени на трансферот 
2.3. Свифт трошоци во висина од 

0,2% (од сто) 
750 денари 
500 денари по дознака 

Во надоместокот на услугите во точка 1 на оваа 
одлука не е пресметан данокот на промет на услуги, 
кој паѓа на товар на корисникот на услугата. 

I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 
1. Работи со девизи 

а) Работи на купопродажба 
на девизни средства со ко-
мерцијални банки: 
1.1. Продажба на девизи на ов-
ластени комерцијални банки 
1.2. Купување на девизи од ов-
ластени комерцијални банки 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за трансферите се користат продажните 
курсеви од индикативната курсна листа на Народна 
банка на Република Македонија на денот на склучува-
ње на трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата. Надоместокот на дознаките по основ сторно 
не се наплатува. 

Налогодавачот на секој трансфер во висина под 
250 евра е должен да ги намири сите надоместоци и 
трошоци со кои странскиот кореспондент ја товари 
Народна банка на Република Македонија. Овој надо-
месток се плаќа во денари согласно прописите. 

Од плаќање на надоместок за реализација на тран-
сфер во странство се ослободени плаќањата кои се ре-
ализираат согласно Законот за уредување на односите 
во врска со отплатата на користените кредити од ме-
ѓународните финансиски организации ("Сл. весник на 
РМ" бр. 48/94). 

3. Работа со странски ефективни средства за пла-
ќање 

а) Работи на купопродажба на 
ефективни странски за плаќа-
ње со домашни овластени ко-
мерцијални банки. 
3.1. Продажба на ефективни 
странски средства за плаќа-
ње на овластени комерцијал-
ни банки 
3.2. Купување на ефективни 
странски средства за плаќа-
ње од овластени банки 

б) Работи на купопродажба 
на ефективни странски сред-
ства за плаќање со останати 
домашни лица 
3.3. Продажба на ефективни 
странски средства за плаќање 
3.4. Купување на ефективни 
странски средства за плаќање 

без надоместок со 
трансфер на девизи 
на сметките во стран-
ство 
без надоместок со 
трансфер на девизи 
на сметките во стран-
ство 

0,2% (од сто) 

0% (од сто) 

Во цената на надоместокот е вклучен и трансфе-
рот на средства. 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите на продажба на девизни сред-
ства со комерцијалните банки се користат средните 
курсеви од индикативната курсна листа на НБРМ на 
денот на склучувањето на трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата. 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите на продажба на девизни сред-
ства се користат продажните курсеви од индикативна-
та курсна листа на Народна банка на Република Маке-
донија на денот на склучување на трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата. 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите на продажба на девизни сред-
ства се користат продажните курсеви од индикативна-
та курсна листа на НБРМ на денот на склучување на 
трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата. 

в) Работи со фалсификати 
3.5. Вештачење на фалсифи-
кати 
3.6. Анулирање на чекови и 
кредитни писма 

4. Инкасо документи 
а) Чекови, обврзници и дру-
ги хартии од вредност 
4.1. Испратени во странство 
4.2. Примени од странство 
б) Други документи 
4.3. Одобренија и задолже-
нија по решенија на надлеж-
ниот републички орган 
в) Стокови исправи 
4.4. Испратени во странство 

2% (од сто) или нај-
малку 2000 денари 
2% (од сто) или нај-
малку 2000 денари 

0% (од сто) 
0,0% (од сто) 

0%(од сто) 

0%(од сто) 
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4.5. Примени од странство 
г) Меници 
4.6. Без протест 
4.7. Со протест 
4.8. Прибавување на акцепт 

4.9. Испраќање на меница во 
странство 
5. Гаранции 
5.1. Издавање на гаранција 
со покритие 

5.2. Издавање на гаранција 
без покритие 

5.3. Издавање на гаранција 
со обезбедување на покри-
тие на плаќањето 

5.4. Измена на условите на 
гаранцијата 
5.5. Манипулација со доку-
ментите 

5.6. Издавање на супергаранции 

5.7. Издавање на гаранција и 
на други форми на емство по 
кредитите за рефинансирање 

б) Лоро гаранции 
5.8. Спроведување на гаран-
тно писмо 
5.9. Нотификација без обвр-
ска на банката 

5.10. Манипулација со испра-
вите 

0%(од сто) 

0%(од сто) 
0%(од сто) 
0,75%(од сто) најмал-
ку 24.750 денари, не 
повеќе од 1.000.000 
денари 
10.000 денари по ме-
ници 

1%(од сто) најмалку 
10.000 денари не пове-
ќе од 300.000 денари 
(се наплатува триме-
сечно) 
1,25%(од сто), најмал-
ку 12.500 денари, не 
повеќе од 375.000 де-
нари (се наплатува 
тримесечно) 
1%(од сто) најмалку 
10.000 денари, не по-
веќе од 300.000 денари 
(се наплатува триме-
сечно) 
1.500 денари 

0,3% (од сто), најмал-
ку 1.000 денари, не по-
веќе од 100.000 денари 
1,50%(од сто), најмал-
ку 25.000 денари, не 
повеќе од 500.000 де-
нари (се наплатува 
тримесечно) 
1%(од сто), најмалку 
10.000 денари, не по-
веќе од 300.000 денари 
(се наплатува триме-
сечно) 

1.500 денари 

0,2% (од сто) најмалку 
1000 денари не повеќе 
од 100.000 денари (се 
наплатува тримесеч-
но) 
0,3% (од сто) најмалку 
1000 денари, не пове-
ќе од 100.000 денари 

II. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ 
8. За чување на депозити: 
8.1. Затворени-запечатени де-
позити со ознака на вредноста 

8.2. Затворени-запечатени де-
позити, без ознака на вредноста 

8.3. Запечатени депозити со 
резервни клучеви (само од 
банки) 
9. За чување на специјален, 
судски и друг депозит со ска-
поцености и со странска ва-
лута: 
9.1. Држење на депозитот 

9.2. Процена и продажба 

2%о(од илјада), а го-
дишно најмалку 4.000 
денари (се наплатува 
годишно однапред) 
по тежина 4.000 дена-
ри по килограм го-
дишно, секој започнат 
килограм се смета ка-
ко цел, (се наплатува 
годишно однапред) 
8.000 денари депозит 
за година (се наплату-
ва годишно однапред) 

3%(од сто), а најмногу 
8.000 денари (наплата 
годишно однапред) 
20%(од сто) од вред-

Надоместокот за чување, процена и продажба се 
наплатува од корисникот на депозитот. 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите со акредитивите се користат 
продажните курсеви од индикативната курсна листа 
на НБРМ на денот на отворањето на акредитивот. 

Налогодавачот по ностро акредитиви е должен да 
ги намири сите надоместоци и трошоци со кои стран-
скиот кореспондент ја товари Народна банка на Ре-
публика Македонија без оглед на тоа дали акредити-
вот се отвора со или без положено покритие. Овој на-
доместок се плаќа во денари согласно со прописите. 

Надоместокот по ностро акредитивите се пресме-
тува однапред, а секое започнато тримесечје се смета 
како цело. Плаќањето на провизијата се врши по зат-
ворањето на акредитивот. Во случаите кога акредити-
вот нема да се искористи, делумно или во целост про-
визијата не се враќа. 

7. Тековни сметки на странски лица 
а) Лоро сметки 
7.1. Уплата на девизи без надоместок 
7.2. Исплата на девизи 0,15%(од сто) 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите со акредитивите се користи 
износот на девизи кој се исплатува. Провизијата се 
наплаќа во девизи. 

10. За откуп на злато, плати-
на и други благородни мета-
ли 
11. Замена на пари: 
11.1. Замена на оштетени 
банкноти 
11.2. Замена на оштетени 
сребрени ковани пари 
11.3. Замена на други оште-
тени ковани пари 
12. Дополнителна замена на 
банкноти и ковани пари пов-
лечени во оптек 

III. ЗАЕМИ 
13. Внатрешни заеми: 
13.1. Издавање на хартии од 
вредност (освен благајнички 
записи) 
13.2. Амортизација на харти-
ја од вредност (освен благај -
нички записи) 
13.3. Исплата од втасани ку-
пони, обврзници и хартии од 
вредност 
13.4. Депозити на неврачени 
обврзници на државни заеми 
и благајнички записи 
13.5. Преземање на хартии 
од вредност од седиштето на 
СОК 
14. Надворешни заеми: 
14.1. Ликвидација на купони 
и обврзници по предвоени 
заеми 

14.2. Ликвидација на обврз-
ници по меѓудржавни спо-
годби 

без надомест 

5% (од сто) од номи-
налната вредност 
20% (од сто) од номи-
налната вредност 
без надоместок 

5% (од сто) од номи-
налната вредност 

1%о(од илјада) од но-
миналната вредност 

2%о(од илјада) од но-
миналната вредност, а 
најмалку 4.000 денари 
1%о(од илјада) од номи-
налната вредност, а 
најмалку 12.000 денари 
8.000 денари по парче 
за година 

1%о (од илјада) од но-
миналната вредност, а 
најмалку 8.000 денари 

1,5%о (од илјада) од 
номиналната вред-
ност, а најмалку 8.000 
денари 
1,5%о (од илјада) од 
номиналната вред-
ност, а најмалку 
12.000 денари 

IV. ОДНОСИ СО РЕПУБЛИКАТА 
15. Исплата на курсните раз- 1%о (од илјада) по се-
лики по определени стран-
ски кредити 
16. Издавање на обврзници 

17. Амортизација на обврзници 

која извршена исплата 
на крајниот корисник 
1%о (од илјада) од но-
миналната вредност 
2%о (од илјада) од но-
миналната вредност 
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V. ПОСЕБНИ РАБОТИ 
18. Користење и отплата на 
странски заеми и кредити за 
сметка на општествено по-
литичките заедници 

19. Издавање, дистрибуирање 
и евиденција на таксени и да-
ночни и други вредносници 

20. Замена на оштетени, от-
куп на неупотребливи и ош-
тетени таксени и даночни 
вредносници 
21. Издавање на конзуларни 
марки 

22. Продажба на денарски 
банкноти на странски корес-
понденти 
23. Враќање на денарски 
банкноти од странски корес-
понденти до износ од 10% по 
аранжман 
23.1. За кореспондентни-ку-
пувачи по договор со Народ-
на банка 

23.2. За коресподенти што 
не се купувачи по договор 

24. Продажба на странски ку-
пувач нумизматички пари 

VI. ДРУГИ РАБОТИ 
25. Достава на вредности: 
25.1. Достава на вредности 
преку пошта 
25.2. Известување за достава 
на вредности 
26. Разно: 
26.1. Публикации на Народ-
на банка 
26.2. Издавање на разни пот-
врди, уверенија и друго 
26.3. Давање на стручни одго-
вори по барање на граѓани, 
претпријатија или институции 
во врска со граѓански предме-
ти. По барање на правни и фи-
зички лица НБРМ ги издава 
следниве документи и ги нап-
лаќа следните надоместоци, 
освен на барање на судовите: 
1. Потврда за движење на 
курсот на една валута за 
еден ден 
2. Потврда за движење на 
курсот до три валути за еден 
ден 

0,1%о (од илјада) го-
дишно, најмалку 
12.000 денари однап-
ред од странските кре-
дити на крајот на из-
минатото полугодие 
5% (од сто) на номи-
налниот износ на про-
дадените таксени и да-
ночни вредносници 
(административни, 
судски и таксени мар-
ки и меници бланкети) 
3% (од сто) на номи-
налниот износ 

5% (од сто) на номи-
налниот износ на из-
дадените вредносници 
износ на фактичките 
трошоци 

-износ на фактичките 
трошоци (2%0 од илја-
да) за банкноти, а нај-
малку 4.000 сметано 
од номиналната вред-
ност на пратката(4%о 
од илјада) за ковани 
пари (најмалку 8.000 
денари) сметано од 
номиналната вред-
ност на пратката 
-износ на фактичките 
трошоци -5%0 (од ил-
јада) за банкноти (нај-
малку 4.000 денари) 
сметано на номинал-
ната вредност на 
пратката 10%о (од ил-
јада) за купување на 
пари (најмалку 8.000 
денари) 
-фактички трошоци и 
10% (од сто) на про-
дажната цена на ну-
мизматички пари 

2%о(од илјада) најмал-
ку 8.000 денари 

20.000 денари 

износ на фактичките 
трошоци 
20.000 денари 

1.000 денари 

200 денари 

300 денари 

3. Потврда за движење на 
курсот над три валути за 
еден ден 
4. Менувачка курсна листа 
за еден ден 
5. Менувачка курсна листа 
за една недела 
6. Менувачка курсна листа 
за еден месец 
7. Индикативна курсна листа 
за еден ден 
8. Индикативна курсна листа 
за една недела 
9. Индикативна курсна листа 
за еден месец 
10. Потврда за курсот на ва-
лути вон официјалната кур-
сна листа 

26.4. 
1. Провизија за разгледување 
на барање за издавање дозво-
ла за основање на банка 
2. Провизија за разгледува-
ње на барање за издавање 
дозвола за основање на ште-
дилница 
3. Провизија за разгледува-
ње барање за издавање на 
дозвола за основање на фи-
лијала на странска банка 
4. Провизија за разгледува-
ње на барање за издавање на 
дозвола за основање и рабо-
та на пазарот на пари и 
кратк. хартии од вредност 
5. Провизија за разгледува-
ње на барање за издавање на 
дозвола за вршење на ста-
тусни промени 
6. Провизија за издавање 
согласност по член 16 од 
точка 1 до 10 

Провизија за издавање 
согласност за измена на се-
диште на банка 
Провизија за издавање сог-
ласност по член 9 од Зако-
нот за банки и штедилници, 
освен за промените по точка 
8 став 2 алинеја 3 од Одлука-
та за документацијата и пос-
тапката за издавање на сог-
ласности според одредбите 
на Законот за банки и ште-
дилници ("Службен весник 
на РМ" бр. 26/96, 27/98 и 
49/98) кај што провизијата 
изнесува 
7. Провизија за издавање на 
дозвола за вршење на рабо-
тите по член 40 од Законот 
за банки и штедилници 
8. Провизија за издавање на 
овластување за вршење на 
платен промет и кредитни 
односи со странство 
9. Провизија за издавање на 
дозвола за вршење на девиз-
но валутни работи 
10. Провизија за издавање на 
решение за вршење мену-
вачки работи во свое име и 
за своја сметка и во име и за 
сметка на некоја банка 
11. Провизија за издавање на 
решение за измена на реше-
ние за вршење менувачки 
работи за ново менувачко 
место 

400 денари 

100 денари 

400 денари 

1.500 денари 

100 денари 

400 денари 

1.500 денари 

500 денари 

100.000 денари 

50.000 денари 

100.000 денари 

100.000 денари 

50.000 денари 

30.000 денари 

10.000 денари 

30.0 денари 

5.000 денари 
50.000 денари 

50.000 денари 

20.000 денари 

20.000 денари 

15.000 денари 
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12. Провизија за издавање на 
решение за измена на реше-
ние за вршење менувачки 
работи со кое се менува ад-
реса 
13. Провизија за издавање на 
решение за измена на реше-
ние за вршење менувачки 
работи заради усогласување 
на името на правниот суб-
јект со решение за пререгис-
трација 

При повторно барање за издавање на дозволите и 
согласностите од оваа потточка, провизијата изнесува 
двојно од провизијата утврдена во претходниот став. 

5. Покрај надоместокот што е предвиден со оваа 
тарифа, Народна банка ги наплатува сите фактички 
трошоци што ги имала во врска со извршувањето на 
услугите. 

Под фактичките трошоци се подразбираат: 
а) Поштарина за препорачани, експресни и авион-

ски пратки, пратки со рецепис и други посебни раку-
вања со пратки, поштарина за пакети, како и тран-
спортни трошоци, 

б) Трошоците за телеграми, телекси, телефакси и 
телефонски разговори, 

в) Трошоци за материјалите за пакување, 
г) Трошоците што ги засметуваат другите банки 

во земјата кои учествуваат во извршувањето на рабо-
тите, 

д) Провизија и трошоци што ги засметуваат стран-
ските банки, 

ѓ) Такси, даноци и сл. што Народна банка ги плаќа 
за сметка на корисникот на услугата, 

е) Трошоци за премија на осигурување што Народ-
на банка ја плаќа за сметка на корисникот на услуга-
та, 

ж) Други издатоци што се направени по барање од 
корисникот на услугата. 

6. Провизијата при издвојување на дел од девизни-
те резерви согласно со Одлуката за користење на дел 
од девизните резерви за издавање на гаранции на ов-
ластени банки за работи со странство во функција на 
поддржување на стопански активности изнесува 0,1% 
месечно од ангажираниот износ, освен за долгорочни 
кредити за инвестициони вложувања. 

Провизијата се наплатува од овластената банка. 
7. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила, 

на територијата на Република Македонија престанува 
да важи Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги вршат 
Народна банка на Југославија, народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраи-
ни ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 83/90). 

8. Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

0.бр.02-15/LХХХIХ-8/2001 Претседател 
28 јуни 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 378/2001, од 09.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-183-0-0-0, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Централно основно училиште "Димче А Габерот" 
Демир Капија, ул. "Маршал Тито" бр. 11. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње и тоа: Се брише: Тилев Димче - директор без огра-
ничување. Се запишува: Коцева Зорка - директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
378/2001. (11770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2715/2000, од 17.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009208?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште и управи-
тел на Друштво за трговија на големо и мало ЕЛМИ-
97 Елизабет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Московска" бр. 5, лик. 1. 

Промена на седиште на: Друштво за трговија на 
големо и мало ЕЛМИ-97 Елизабет ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "Даскал Камче" бр. 1-3-13. 

Се брише: Соњица Младеновска - управител без 
ограничување. Се запишува: Елизабет Јанчулева - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2715/2000. (11771) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 966/2001, од 12.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027329?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето - престанокот на трго-
вец поединец на Автопревозник ЕР-ПРЕВОЗ Делија 
Абаз Шукурица ТП с. Љубин, Општина Сарај. 

Бришење - престанок на трговец поединец на: Ав-
топревозник ЕР-ПРЕВОЗ Делија Абаз Шукурица ТП 
с. Љубин, Општина Сарај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
966/2001. (11772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2314/2000, од 24.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013090?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на 
Милчевски Љубомир Тони ТО МИ ТП колонијал, ул. 
"Мариовска" бр. 2 б, Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет: 52.11 - трговија 
на мало во неспецијализирани продавници, претежно 
со храна, пијалаци и тутун. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и на своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

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

2314/2000. (11798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1008/2001, од 19.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027725?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друштво 
за производство и промет ОЛИМПИА Толов Коце 
ДООЕЛ Неготино, ул. "Енгелсова" бб. 

Фирмата се променува и во иднина ќе гласи: Друш-
тво за производство, промет и услуги ТОЛБИР увоз-
извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Енгелсова" бб. 

Дејностите се прошируваат со: 15.96, 15.97, 20.10/1, 
51.66, 55.11, 55.12, 55.23, 70.31, 74.40. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1008/2001. (11799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1163/2001, од 25.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025223?-4-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на "МАКМЕ-
ТАЛ" Акционерско друштво за инженеринг, консал-
тинг, производство и промет АД Скопје, ул. "Желез-
ничка" бр. 37. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет -
претседател на Управен одбор: 

8.000 денари 

3.000 денари 
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Се брише Вељановски Димче, претседател на уп-
равен одбор, а 

Се запишува Сашо Анастасов - претседател на Уп-
равен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1163/2001. (11800) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1141/2001, од 26.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02012441?-3-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основна главни-
ца на Трговско друштво за превоз, трговија и услуги 
ЕУРО КОНТИНЕНТАЛ 2000 Марјанчо Јанкуловски 
и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Мијачка" 
бр. 2. 

Зголемување на основната главница на друштвото 
за 62.000 ДЕМ или 1.933.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1141/2001. (11801) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1072/2001, од 17.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02000978-000-09, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Општин-
ско јавно претпријатие за вршење на комунални рабо-
ти ВАРДАР с. Брвеница, Општина Брвеница. 

Се брише досегашниот застапник Станоја Глишиќ 
ВД Директор со неограничена одговорност. Се запи-
шува како нов застапник Стојан Тодороски, директор 
без ограничувања освен склучување на договори за 
купување и продажба на недвижности. 

Името на претпријатието е: Општинско јавно 
претпријатие за вршење на комунални работи ВАР-
ДАР с. Брвеница, општина Брвеница. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1072/2001. (11802) 

Се врши зголемување на основната главница на 
друштвото. 

Зголемениот износ на основната главница изнесу-
ва 5.589.955,00 денари или 180.320,00 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
816/2000. (11805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3001/2000, од 03.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017602?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Тргов-
ско друштво ОСПАМ - Отворено општество институт 
за менаџмент услуги ЛТД ДООЕЛ Скопје, бул. 
"Рузвелтова" бр. 34, СКопје. 

Промена на седиште на фирма: Трговско друштво 
ОСПАМ - Отворено општество институт за менаџ-
мент услуги ЛТД ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 111, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3001/2000. (11806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3010/2000, од 23.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032066?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштво за трговија на големо и мало ПАЛ-ПРОМ, 
Драги ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, ул. "Парти-
занска" 63. 

Друштво за трговија на големо и мало ПАЛ-
ПРОМ Драги ДООЕЛ увоз-извоз Крива Палнака, ул. 
"Партизанска" 63. 

Да се брише: Вера Станоевска - управител без ог-
раничување. Да се запише: Даниела Ѓорѓиевска - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3010/2000. (11807) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 836/2001, од 11.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02028155?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на ТП 
ВЕСНА 2000 - Продавница за мешовита стока - Андо-
ва Андон Весна ул. "Благој Ѓорев" бр. 77, Велес. 

Се врши промена на дејност со: 52.43. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

836/2001. (11803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 654/01, од 23.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032654?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма на Друштво за 
трговија, производство и услуги ОСИМПЕКС ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 22/18. 

Се врши промена на називот на Друштво за трго-
вија, производство и услуги ОСИМПЕКС ДОО ек-
спорт-импорт. 

Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за тр-
говија, производство и услуги МАКОС ДОО експорт-
импорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
654/01. (11804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 816/2000, од 24.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007832?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на главницата на 
Друштво за трговија и производство ИМПЕРИЈАЛ 
Милош ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "142" бр. 
42. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1269/2001, од 04.05.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017056?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник и пре-
носот на удел на Друштво за транспорт, трговија и ус-
луги ФИВА-ШПЕД Фидан и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Мрежичка" бр. 3. 

Од 23.04.2001 година од друштвото како основач 
истапува Претпријатие за производство, трговија и ус-
луги "ФИГО" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Бутелска" 
бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1269/2001. (11809) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1692/2000, од 08.05.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 03001421?-4-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Ак-
ционерско друштво за трговија "Калинка" ул. "Моша 
Пијаде" бб, Валандово - Валандово. 

Се брише Алаѓозовски Димитар - извршен дирек-
тор без ограничување. Се запишува Панче Занов - из-
вршен директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1692/2000. (11810) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 132/2001, од 26.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-799-0-0-0, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице на Училишен дом "Здрав-
ко Чочковски" Дебар. 



Стр. 3638 - Бр. 54 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 17 јули 2001 

Училишен дом "Здравко Чочковски" Дебар. Се 
брише Алајбегу Малиќ, директор, а се запишува Џе-
ват Арслани, ВД директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
132/2001. (11812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1003/2001, од 25.04.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011356?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштво за производство, трговија и услуги НИКИ 
КОМЕРЦ ДООЕЛ Куманово, "Илинденска" 12к-3/9. 

Се врши промена на управителот: Да се брише Ол-
гица Димовска - управител со неограничени овласту-
вања, а да се запише Илчо Димовски - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1003/2001. (11814) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1149/2001, од 04.05.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008276?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, промената 
на содружник, пренос на удели и промена на презиме 
на управител на Друштво за производство, трговија и 
услуги ДАГЛАС-КОМЕРЦ Славко и др. ДОО ек-
спорт-импорт, СКопје, ул. "Финска-5" бр. 14, Скопје. 

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гла-
си: Друштво за производство, трговија и услуги ДАГ-
ЛАС-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. 

Од 18.04.2001 година од друштвото како основачи 
истапуваат Јаневски Славко од Скопје и Јаневска Сто-
јана од Скопје. 

Се брише Јанева Гордана - управител без ограни-
чување. Се запишува Јанева Гордана - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1149/2001. (11816) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 146/01, од 03.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02022255?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште и основач на 
Друштво за промет, услуги и градежништво КОНАР-
ТИС Михајло и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Митрополит Теодосие Гологанов" бр. I 59-6/13. 

Од друштвото истапува лицето: Владимир Начев-
ски од СКопје. Во друштвото пристапува како нов 
содружник Владимир Николиќ од Скопје. 

Се врши промена на седиштето на Друштвото: но-
вото седиште е во Скопје на ул. "Теодосие Гологанов" 
бр. 59 I-6/13. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
146/01. (11817) 

37.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 61.42, 51.21, 
51.22, 51.23, 52.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 74.12, 74.13, 
74.14, 93.01, 93.02, 93.05, 74.40, 74.81, 74.82, 80.41, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, реекспорт, консигнација, посредување во про-
метот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во прометот истапува во свое име и за 
своја сметка, а за преземените обврски одговара со 
целокупниот свој имот. 

Благе Јакимовски е управител на Друштвото со 
неограничени овластувања во внатрешниот и надво-
решниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
990/2001. (11888) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4930/2000, од 07.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036314?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Трговец пое-
динец Авдула Исуф Муртези ТП МИА такси возач, с. 
Арачиново, Арачиново. 

Трговец поединец е Авдула Муртези, од с. Арачи-
ново. Фирмата гласи: Трговец поединец Авдула Исуф 
Муртези ТП МИА такси возач. 

Седиштето е во с. Арачиново, Арачиново. 
Дејност: 60.22. 
Авдула Муртези е управител со неограничени ов-

ластувања. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за пре-
земените обврски одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4930/2000. (11889) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 990/2001, од 18.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040240?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
производство, градежништво и трговија и услуги ГА-
ЛЕБ ММ ДОО извоз-увоз ул. "Илинденска" бб, Кума-
ново. 

Содружници во друштвото се Милорад Тренчев-
ски, од Куманово, ул. "101" бр. 86 и Миле Тренчевски, 
од Куманово, с. Карпош. 

Друштвото ќе работи под фирма: Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ГАЛЕБ ММ ДОО извоз-
увоз. 

Седиштето на друштвото е во Куманово, ул. 
"Илинденска" бб. 

Дејности: 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 28.62, 28.73, 28.72, 
28.75, 31.62, 21.21, 25.22, 25.24, 17.71, 17.72, 15.81/1, 
15.81/2, 15.61, 15.13, 15.51, 15.84, 15.82/2, 15.91, 15.98/2, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1617/2001, од 23.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040867?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
трговија и услуги Козметичко студио БОДИ енд 
ФЕЈС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Сава Ми-
хајлов" бр. 33. 

Основач на друштвото е лицето Наташа Велич-
ковска од СКопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 33. 

Предмет на работа: 93.02, 52.33, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија се: услуги на меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во 
друмски сообраќај, реекспорт, консигнација. 

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

Лице овластено за застапување е: Наташа Велич-
ковска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1617/2001. (11890) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1688/2001, од 23.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040938?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за производство, трговија и услуги АЛИСА ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 
29. 

Основач е лицето: Орфе Салих од Скопје, ул. "Ва-
шингтонска" бр. 29. 



17 јули 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 54 - Стр. 3639 

Дејности на работа: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.98/1, 15.98/2, 17.54/1, 17.54/2, 19.30, 28.40, 28.51, 28.82, 
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, 51.15, 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, 
52.21, 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, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. Надворешна 
трговија со: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во правниот промет 
со трети лица со стоки и услуги, услуги во меѓународ-
на шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, ма-
лограничен промет со стоки и услуги со соседните 
земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување во правниот про-
мет со трети лица е Орфе Салих - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1688/2001. (11891) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1644/2001, од 23.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040894?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за трговија и услуги МАИЛ ОРДЕР ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1-8/2. 

Се основа Друштво за трговија и услуги МАИЛ 
ОРДЕР ДООЕЛ Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1-8/2. 

Основач: Јулијана Накова Гапо од Скопје. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.93, 15.98/1, 

15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 
21.21, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 74.12, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 93.02. Дејности во надвореш-
нотрговски промет се: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, консигнација, комисиона продаж-
ба, реекспорт, посредување и застапување странски 
фирми, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во прометот одговара со сиот свој имот. 

Управител со ограничувања е Нетковска Снежана 
од Скопје, која потпишува заедно со лицето Јулијана 
Накова Гапо од Скопје. 

Го застапува Друштвото во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. Друштвото има основна 
главница од 158.100,00 денари или 5.100 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1644/2001. (11892) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1662/2001, од 27.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040912?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за произ-
водство, трговија и услуги АЛБАТРОС НИНА ДОО 
увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" број 16/3-1, Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.86, 15.89, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 
20.20, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.25, 26.70, 
28.21, 28.40, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 
36.50, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 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, 
51.19, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, посредување во надворешнотргов-
скиот промет, реекспорт, консигнација, меѓународна 
шпедиција, превозна стоки и патници во меѓународни-
от друмски сообраќај, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

Содружници: Дејан Ристовски од Скопје, улица 
"Томе Арсовски" број 9 а и Надежда Станковска од 
Скопје, улица" Скоевска" број 59 а. 

Дејан Ристовски - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1662/2001. (11893) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1613/2001, од 03.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040863?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ДИЗАЈН-БИРО ДООЕЛ 
ул. "Благој Давков" бр. 29, Скопје. 

Основање на ДООЕЛ основач Кузман Иванов од 
Скопје. Управител: Кузман Иванов од Скопје, осно-
вач. 

Дејности: 01.12, 01.13, 01.14, 01.13/1, 01.21, 01.22, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 
15.85, 15.89, 15.93, 15.94, 15.98, 17.51, 17.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 
25.13, 25.24, 25.52, 26.61, 26.62, 28.61, 29.71, 29.72, 35.12, 
35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 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, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 51.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 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, 
52.6, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.20, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 
71.34, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застапување на странски фир-
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ми, посредување и застапување во промет со стоки и 
услуги, малограничен промет со соседни земји НР Бу-
гарија, Р. Албанија, СРЈ и Грција. 

Времетраењето на друштвото е неограничено и на 
неопределено време, исто така Друштвото во правни-
от промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. Видот и обемот на одговорност - целос-
на одговорност. 

Лице во НТП Иванов Кузман. 
Друштвото одговара со сите свои средства и распо-

лага со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1613/2001. (11894) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1547/2001, од 26.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040797?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за марке-
тинг С ТИМ БЕЈТС ДОО Скопје, ул. "Наум Наумов-
ски" бр. 83. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 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, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.32, 52.33, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
маркетинг С ТИМ БЕЈТС ДОО Скопје, ул. "Наум На-
умовски" бр. 83, настапува во свое име и за своја смет-
ка. Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Пешев Сашо - управител со неограничени овласту-
вања. Друштвото во надворешниот промет ќе го зас-
тапува Пешев Сашо - управител со неограничени ов-
ластувања. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1547/2001. (11895) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1457/2001, од 30.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040707?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за производство, трговија и услуги СИ-ВА КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Емил 
Зола" бр. 9/1-10, Скопје. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 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, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Дејности во надворешнотрговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, 
меѓународен превоз на патници, комисиона продажба, 
малограничен промет со соседните земји: Албанија, 
Грција, Бугарија 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. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Симон Тороманоски, 
управител без ограничување. 

Основач, единствен содружник е лицето Симон 
Торомановски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1457/2001. (11896) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1683/2001, од 18.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040933?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ДЕЛТЕКС ДООЕЛ ек-
спорт-импорт ул. "Раштански пат" бб, Велес. 

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, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30, 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, 74.84, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 17.54, 17.54/2, 17.71, 17.72, 17.60, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, застапување, посреду-
вање во промет со стоки и услуги, реекспорт, малогра-
ничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Гр-
ција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, туристички работи 
во странство, меѓународна шпедиција, изведување на 
градежни работи во странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Стаматоски Вла-

димир - управител без ограничувања. 
Единствен содружник е Стаматоски Владимир. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1683/2001. (11897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1710/2001, од 25.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040969?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
производство, градежништво, трговија и услуги ЕВ-
РОГРАНИТ-ИНЖЕНЕРИНГ експорт-импорт ДОО 
с. Желино - Желино. 

Друштвото за производство, градежништво, трго-
вија и услуги ЕВРОГРАНИТ-ИНЖЕНЕРИНГ ек-
спорт-импорт ДОО с. Желино - Желино е основано со 
Договор од 04.04.2001 година, а содружниците се Тајиб 
Муратовиќ и Сабахудин Муратовиќ од Тетово. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 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, 
51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 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, 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, 
20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 60.23, 
60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 
74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 20.40, 20.51, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 14.11, 14.12, 
14.13, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22. Надворешнотрговско 
работење: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони 
складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, 
меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓуна-
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роден транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, меѓународни сообраќајноагенциски рабо-
ти, туристички услуги, малограничен промет со Алба-
нија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на 
инвестициони работи во странство. 

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

Лице овластено за застапување: Тајиб Муратовиќ, 
управител без ограничувања во внатрешен и надворе-
шен трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1719/2001. (11898) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7175/2000, од 11.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036393?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало и услуги КОМПА-
НИЈА ТРАЈКОВСКИ Љупчо и Зоран ДОО увоз-из-
воз, Скопје, ул. "Ернест Телман" бр. 25-А. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 51.11, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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 Љупчо Трајковски - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7175/2001. (11899) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.848/2001 од 30.03.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 02040098?-6-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основање на ТП на Авто - такси 
ЕМИР ТП Кољши Азиз Енвер бул. "АВНОЈ" бр. 
104/3-21, Скопје. 

Дејности: 60.22 - такси - превоз. Управител без ог-
раничување, Енвер Кољши бул. "АВНОЈ" бр. 104/3- 
21, Скопје. Основач на фирмата ТП е: Кољши Енвер 
бул. "АВНОЈ" бр. 104/3-21, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
848/2001. (12044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1407/2001 од 11.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040657?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на основањето на ДОО на 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
МЕРИ-КОМЕРЦ Марика ДООЕЛ експорт-импорт 
Гевгелија, ул."Панде Дуганов" бр. 3. Друштвото се ос-
нова со изјава од 19.03.2001 година од единствениот 
содружник кој е и управител Дуганова Марика од Гев-
гелија, ул."Панде Дуганов" бр. 3. 

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.24, 18.22, 18.21, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.61, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.48, 55.11, 55.40, 63.30, 74.84, 74.12. Дејности на надво-
решнотрговскиот промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. Во правниот промет со трети 
лица друштвото има неограничени овластувања и ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица трговското друштво целосно одговара. Ли-
це овластено за застапување во внатрешниот надво-
решнотрговскиот промет е Дуганова Марика, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1407/2001. (12045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.630/2001 од 12.04.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 02039880?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ТД како ДОО на Друш-
тво за производство, трговија, услуги и транспорт 
СТАРС 2001 ДОО с. Беловиште, Гостивар. Друштво-
то е основано со договор за основање од 08.02.2001 го-
дина. Содружници се Садула Жупани Гостивар, Бра-
нислав Трпески Гостивар, Севди Даути Гостивар, 
Ѓулнеар Несими Гостивар, Зендели Бурханедин Гос-
тивар, Начева Пенка од Р. Бугарија. 

Дејност: 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 
15.72, 15.91, 17.40/2, 17.54/1, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.24, 18.30, 19.10, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. Надворешна 
трговија: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапување и посредување, консигнација, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. Друштвото во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и над-
ворешното работење е Севди Даути, управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
630/2001. (12061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр1029/2001 од 20.04.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 02040279?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштво за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги КАЈ СТОЛЕ 
Стојан ДООЕЛ увоз- извоз Тетово, ул."В С Бато" бр. 
13/3. 

Основач: Стојан Тушев од Тетово. Управител: 
Дарко Аврамовски без ограничување. 

Дејности: 15.81/1, 20.40, 36.14, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.42, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84. Надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, унапредување на увоз 
на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензаци-
они работи, посредување во надворешнотрговскиот 
промет и меѓународен транспорт на стоки. Друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1029/2001. (12062) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.798/1999 од 19.04.2000 година, на регистарска-
та влошка бр. 1-69931-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар уписот на Приватна здравствена организација -
ординација по општа стоматологија "ДЕНТ-А-МАК"-
Велес, ул."11-Октомври" бр. 8-1/3, Велес. Се врши ос-
новање на Приватна здравствена организација орди-
нација по општа стоматологија "ДЕНТ-А-МАК - Ве-
лес ул."11 - Октомври" бр. 8-1/3, Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
798/1999. (12063) 

Основач: Емини Реџи на основа акт за основање 
бр. 01/2001, од 11.04.2001 година. 

Дејност: 52.31 - Аптеки. Здравствената организа-
ција во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица здравствената органи-
зација одговара со целиот свој имот. Лицето овласте-
но за застапување е Реци Емини, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
137/2001. (12065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.748/2001 од 13.04.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 02039998?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДОО на Друштво за 
угостителство, трговија и услуги ЦЕНТАР-Г.Р. Пред-
раг и други ДОО ул."Маршал Тито" ББ општина 
Градско. Се основа друштво со ограничена одговор-
ност согласно одредбите на ЗТД. 

Називот на фирмата на друштвото гласи: Друштво 
за угостителство , трговија и услуги ЦЕНТАР- Г.Р. 
Предраг и други ДОО. Седиштето на друштвото е на 
ул."Маршал Тито" ББ, општина Градско. 

Основачи на друштвото се: Предраг Адамов од 
с.Росоман со стан на ул."11 Октомври" бр. 23, и Доне 
Кимов од с.Уланци и Ленче Ѓорѓиевска од општина 
Градско и Славољуб Филиповиќ од с. Росоман со стан 
на ул."Душан Кириќ" бр. 28, кој е и управител на 
друштвото и го застапува истото во правниот промет 
со трети лица без ограничување. Основачите обезбе-
дуваат основачки удел во друштвото кој се состои од 
опрема и апарати во вкупен износ од 186.000,00 денари 
или 6.000 дем , или поединечно за секој содружник по 
46.500,00 денари или 1.500 дем или изразено во про-
центуално 25%. 

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги обавува 
следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/2, 01.13/2, 
01.13, 01.21, 01.23, 01.41, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 15.81, 
15.93,15.94, 15.98, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84.Во надворешни-
от трговски промет друштвото ќе ги обавува следните 
дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, привремен увоз- извоз, 
компензациони работи, малограничен промет со со-
седните земји ( Албанија, Бугарија, Грција и СР.Југос-
лавија), угостителски и туристички услуги, консигна-
циона продажба, агенциски услуги во областа на тран-
спортот, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, лизинг работи. Во правниот промет со 
трети лица друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Содружниците не одговараат за обврските на 
друштвото, но ризикот од евентуалната загуба на ис-
тото го сноси во висина на својот основачки влог. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
748/2001. (12064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.137/2001 од 20.04.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 1-70026-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Приватна здравствена органи-
зација-аптека "АБУ СИНА" Гостивар, ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 23-а. 

Фирма: Приватна здравствена организација- апте-
ка "АБУ СИНА". Седиште: Гостивар, ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 23-а. Скратен назив: Аптека "АБУ СИНА" 
Гостивар. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.485/2001 од 29.03.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 02039735?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги Н И Т А 2 Хаснија ДООЕЛ ек-
спорт- импорт Тетово, ул. "Илинденска" бр. 2/3. Осно-
вач е Хаснија Исмаили од Тетово, ул."Илинденска" 
бр. 2/3, Тетово. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 21.21, 21.23, 21.24, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 
51.13, 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, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 
71.33, 74.82, 72.84. Надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
трети лица, реекспорт, малограничен промет со сосед-
ните земји. Во правниот промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. Во внат-
решниот и надворешниот трговски промет друштвото 
ќе го застапува Хаснија Исмаили, управител со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
485/2001. (12066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1133/2001 од 04.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040383?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на ТП на Угостителски ус-
луги ТП СИБИР Угриновски Спасен Јаков Гостивар, 
ул. "18 Ноември" бр. 22. 

Основач Угриновски Јаков Гостивар, ул. "18 Но-
ември" бр. 22. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2. Во правниот про-
мет со трети лица трговецот - поединец настапува во 
свое и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица трговецот - поединец одго-
вара лично со целиот свој имот . Управител: Угринов-
ски Јаков, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1133/2001. (12067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр1022/2001 од 16.03.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 02040272?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Производно 
трговско друштво МОНИ-ПРОМ експорт-импорт 
ДООЕЛ Гостивар, ул."ЈНА" бр. 309. Единствен сод-
ружник на друштвото е Љубомир Симески од Гости-
вар, ул."ЈНА" бр. 309. 

Дејности: 14.11, 14.21, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 
24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 
26.12, 26.13, 26.14, 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.52, 26.70, 
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28.11, 28.21, 28.61, 28.62, 28.71, 28.72, 30.02, 33.40, 36.14, 
37.10, 37.20, 45.21/1, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.45, 51.47, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.72/1, 52.48, 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, 71.10, 
74.40, 74.84, 93.05. Надворешнотрговско работење: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во областа на прометот со сто-
ки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот па-
тен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција 
и СР.Југославија, изведување градежни работи во 
странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител: Љубомир 
Симески без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1022/2001. (12068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1373/2001 од 12.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040623?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за трговија на големо и мало со лекови и санитет-
ски материјал ДОВЕНСКИ Сузана ДООЕЛ увоз-из-
воз Куманово, ул."Вараждинска" бр.38. 

Дејности: 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.44, 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, 51.21, 51.70. Во надворешнотр-
говскиот промет ќе ги врши следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР.Југос-
лавија, реекспорт, консигнација. Во правниот промет 
со трети лица друштвото настапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сите свои средства. Овластен зас-
тапник во внатрешниот и надворешниот промет Су-
зана Додевска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1373/2001. (12070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 843/2001 од 23.04.2001 година, на регистарска-
та влошка бр. 02040093?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштво за производ-
ство, услуги и трговија КРАН ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул."АСНОМ" бр. 68/2-12, Скопје. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11./3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.50, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.98, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.23, 
22.24, 24.15, 24.16, 24.17, 24.62, 24.63, 24.66, 25.13, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.72, 28.73, 
28.74, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 
33.10/1, 33.20, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.50, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 93.05.50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 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, 74.84. Надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во меѓународен промет, консигнација, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во надвореш-
нотрговскиот промет. Друштвото во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства. ли-
це овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решниот промет е Раде Васе Илијевски, управител без 
ограничување. Основачи на друштвото се Ружа Или-
јевска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 68/2-12, Скопје и 
Раде Илијевски од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 68/2-12, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
843/2001. (12069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1448/2001 од 19.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040698?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за производство, трговија и услуги КАТЕРИНА 
ФИМ ДООЕЛ Скопје, ул."Ферид Заири" бр. 27 б. Ос-
новач на друштвото е Филиповска Драгица од Скопје, 
ул."Ферид Заири" бр. 27 б. 

Шифри на дејноста: 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 
01.30, 01.41/2, 10.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 21.22, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 
25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.34, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 
52.48, 52.61, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 70.10, 71.33, 70.31, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 
92.62, 93.01, 93.02, 93.03. Надворешна трговија: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
со СР. Југославија, комисиона продажба, продажба на 
стоки во консигнациони складишта, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Функцијата управител 
на друштвото ќе ја извршува лицето Филиповска Дра-
гица, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1448/2001. (12071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1181/2001 од 05.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040431?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
транспорт, трговија, производство и услуги ФРИГО 
ГРУП ДООЕЛ Скопје, ул."Натанаил Кучевишки" 
бр. 66 А. Основач на друштвото е лицето Костов Рис-
те од Скопје, ул."Разлошка" бр. 7/2-15. 

Шифри на дејноста: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.81/1, 
15.85, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
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50.30/3, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30/1, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 71.34, 74.84. Надворешна тр-
говија: надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР.Југославија, комисиона продажба, про-
дажба на стоки во комисиони складишта, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Функцијата управител на 
друштвото ќе ја врши лицето Костов Ристе, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1181/2001. (12072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1657/2001 од 18.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040907?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
проектирање, градежништво, инженеринг, производ-
ство, трговија и услуги ВЕСА ДООЕЛ експорт-им-
порт ул. "180" бр. 34 вл. 1/9, Тетово. Основач на друш-
твото е Салије Имери од Тетово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.30, 
01.41/3, 02.01, 02.02, 13.10, 13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 
14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 
19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 24.16, 24.20, 
24.30, 24.51, 24.52, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 
26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 
26.82, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.51, 27.52, 
27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.71, 29.72, 31.30, 31.50, 33.20, 33.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 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, 52.26, 52.25, 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, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 
74.12, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт, комисиона продажба, угостителски и ту-
ристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет спрема трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Салије Имери 
од Тетово, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1657/2001. (12073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1622/2001 од 19.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040872?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
производство, трговија и услуги ИВ-МА Гордана ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Куманово, ул"Тонко Димков" бр. 17. 

Дејности во внатрешен трговски промет: 15.51, 
15.61, 15.62, 15.71, 45.11, 45.12, 45.50, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 
74.12, 74.84, 63.40. Дејности во надворешен трговски 
промет: надворешна трговија со прехранбени и неп-
рехранбени производи, малограничен промет со СРЈ, 
Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, меѓународни агенциски работи, работи на посреду-
вање и застапување. 

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 целиот свој имот. За управител на друш-
твото се именува лицето: Гордана Денковска, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1622/2001. (12073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1818/2001 од 04.05.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02041068?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Комби такси 
АЉБАС Алија Арун Зибери с.Одри, Теарце. 

Основач: Алија Арун Зибери од с. Одри, Тетово. 
Фирма: ТП Комби такси АЉБАС Алија Арун Зи-

бери. Седиште: с. Одри, Теарце. Дејност: 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24. Управител: За управител на ТП се одреду-
ва Алија Арун Зибери од с. Одри, Тетово. Овластува-
ња: Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: За обврските во правниот промет со 
трети лица превземени во текот на работењето одго-
вара ТП лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1818/2001. (12075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1538/2001 од 19.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040788?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
производство, трговија и услуги СОКОЛАНСКИ 
ПАРК Мирко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул."Тон-
ко Димков" бр.3. 

Дејности во внатрешен трговски промет: 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 74.12, 74.84. Дејности во надворешен тр-
говски промет: надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, меѓународни агенциски работи, работа на 
посредување и застапување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средствава управител на друш-
твото се именува Мирко Маневски, управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1538/2001. (12076) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1851/2001 од 07.05.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02041101?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
производство, трговија и услуги ТИМА КОМЕРЦ 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Самоилова"бр. 102. 

Содружници: Борислав Кочков и Татијана Кочко-
ва од Скопје. Управител Борислав Кочков од Скопје. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97, 
15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.10, 72.20, 72.30, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84. Во НТР друштвото ќе обаву-
ва: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување, консигнациони складиш-
та, комисионо работење, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, малограничен промет . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1851/2001. (12078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1312/2001 од 23.03.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040562?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за произ-
водство, трговија и услуги СЛОГА-2001 Стојан ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул."Јордан Џунов" бр. 11, Велес. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 
02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 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, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 
19.30, 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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30,/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
74.84, 92.34, 93.01, 93.05. Надворешнотрговски промет 
со прехранбени производи, надворешнотрговски про-
мет со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми , посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, консигнациона продажба , ре-
експорт, угостителски и туристички услуги, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во областа на 
транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, долгорочна производствена коо-
перација, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
СР.Југославија и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. За Управител на друштво-
то се именува Стојан Милошевски од Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1312/2001. (12079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.5387/2000 од 06.12.2000 година, на регистар-
ската влошка бр. 02036075?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за 
производство, трговија, услуги и угостителство ПЧЕ-
ЛА Елица и Соња ДОО ул."Циглана 1" бр. 83, Гости-
вар. Основачи - содружници на друштвото се Гурчино-
ска Елица и Гурчиноска Соња од Гостивар. 

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.89, 
15.90, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 
21.22, 21.24, 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.23, 24.51, 
24.52, 26.53, 31.62, 32.20, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.47, 51.51, 51.62, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 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, 71.10, 71.40, 74.14, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.84. надворешнотрговско работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во областа на прометот на стоки и 
услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен 
сообраќај, реекспорт, консигнација, меѓународна шпе-
диција, изведување на градежни работи во странство, 
малограничен промет со соседните земји: Албанија, 
Бугарија, Грција и СР.Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител, Гурчинов-
ски Златко без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5387/2000. (12080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1727/2001 од 25.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040977?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштво за 
производство, градежништво, трговија, угостителство 
и услуги ДАВИДОФФ И СТЕФАНГ ДОО увоз-извоз 
с. Сопиште, ул." Сава Ковачевиќ" бб, Сопиште. 

Основачи на друштвото се: Слободан Јовевски од 
Скопје, ул."Сава Ковачевиќ"бр. 133, с. Сопиште со ос-
новачи влог од 2.800,00 дем и Снежана Јовевска од 
Скопје, ул.Сава Ковачевиќ" бр. 133, со основачки влог 
2.800,00 дем и двајцата од с. Сопиште. 

Внатрешна трговија е: 15.87, 15.33, 15.98/1, 15.98/2, 
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, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 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, 52.45, 52.46, 55.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 52.62, 52.63, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.64, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 
63.40, 74.13, 70.31, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 93.02, 93.01, 92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 
74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 71.33, 71.34, 74.83, 15.86. 
надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, 
посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона 
продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и СР.Југославија, меѓународен превоз на пат-
ници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внат-
решна и меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Снежана Јовевска со 
неограничени овластувања, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1727/2001. (12081) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1589/2001 од 11.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040839?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП-_ИГНОВИ 
Трговија на мало Игновски Тоше Виктор ул."Коле 
Неделков" бб, Велес. Назив: ТП-ИГНОВИоТрговија 
на мало Игновски Тошо Виктор ул."Коле Недел-
ков"бб, Велес. 

Дејности: 52.11, 52.33, 52.47, 52.44/2, 52.48. Во прав-
ниот промет со трети лица ТП ќе истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице за затапување во прометот е Игнов-
ски Виктор од Велес, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1589/2001. (12082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1590/2001 од 10.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040840?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП-ГРИМ Про-
давница за бели печива и слатки Махлијанова Велин 
Грозда ул."Димитар Влахов" бб, Велес. 

Назив: ТП-ГРИМ Продавница за бели печива и 
слатки Махлијанова Велин Грозда ул."Димитар Вла-
хов" бб, Велес. Седиште: ул."Димитар Влахов"бб, Ве-
лес. Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 52.24. 

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот 
свој имот. Овластено лице за застапување е Махлија-
нова Грозда од Велес, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1590/2001. (12083) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1591/2001 од 09.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040841?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП-ДАГОС Тр-
говија на мало Боризов Доне Гоце ул."Шефки Мура-
тов" бр. 2, Велес. 

Основач: ТП-ДАГОС Трговија на мало Боризов 
Доне Гоце ул. "Шефки Муратов" бр. 2, Велес. Седиш-
те: ул."Шефки Муратов"бр. 2, Велес. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој 
имот. Овластено лице за застапување е Боризов Гоце 
од Велес, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1591/2001. (12084) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1704/2001 од 03.05.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040954?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за производство, промет и услуги СБ-СОЛИДАР-
НОСТ ДООЕЛ увоз-извоз ул."Пајко Маало"бб, 
Скопје. Основачи: Сојуз на хуманитарните здруженија 
на граѓани СОЛИДАРНОСТ Скопје. Фирма: Друш-
тво за производство, промет и услуги СБ-СОЛИДАР-
НОСТ ДООЕЛ увоз-извоз ул."Пајко Маало" бб Скоп-
је. Седиште: Скопје, ул."Пајко Маало"бб. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 01.13/2, 15.91, 15.93, 
15.94, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2. Надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 

непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот на стоки и услуги, реекспорт, комисиона 
продажба, консигнациска продажба, меѓународен 
транспорт на стоки и патници и меѓународна шпеди-
ција. 

Целосна одговорност, Управител: За управител на 
друштвото се одредува лицето Џејлан Сејфулаи. Ов-
ластувања: Друштвото во правниот промет истапува 
во свое име и за своја сметка. Одговорност: Друштво-
то за обврските во правниот промет со трети лица 
превземени во текот на работењето, одговара со сите 
свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1704/2001. (12085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1110/2001 од 19.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040360?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето ТП на Трговија на ма-
ло со мешовита стока БУЛЕВАРИТП Аљиферит На-
сир Јаја с. Неготино - Неготино полошко. 

Седиште: с. Неготино - Неготино полошко. Осно-
вач: Аљиферит Јаја од с. Неготино, Гостивар. 

Дејности: 52.11 - Трговија на мало во продавници 
претежно со храна пијалоци и тутун, 52.12 - Друга тр-
говија на мало во продавница со мешовита стока. Во 
свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој 
имот лично. Аљиферит Јаја, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1110/2001. (12087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1830/2001 од 08.05.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02041080?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за производство, трговија, транспорт и услуги 
ИМПЕРИЈАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт 
бул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/1-8. Основач: 
Богица Петковиќ од Скопје, со стан на ул."Петар Де-
љан" бр. 2/2-10. 

Дејности во внатрешнотрговско работење: 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 
28.73, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 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, 51.65, 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, 
52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.81,74.84,93.02,93.04 Дејности во надворешнотргов-
ското работење: Надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, инженеринг (инвестициони работи во 
странство), малограничен промет со Грција, Бугарија, 
Албанија и СР. Југославија, превоз на патници и стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки, зас-
тапување на странски фирми, посредување во областа 
на прометот на стоки и услуги, комисионо работење, 
компензациони трговија, трговија на консигнација. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. За 
управител на друштвото се именува лицето Богица 
Петковиќ од Скопје, ул."Петар Дељан" бр. 2/2-10. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1830/2001. (12088) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1588/2001 од 19.04.2001 година, на регистар-
ската влошка бр. 02040838?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за услуги, производство и трговија ЕТАЛОН ДО-
ОЕЛ Кавадарци, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 73. Ос-
новач - единствен содружник Кристина Клинчарова 
од Кавадарци , ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 73, со ос-
новачки влог 158.100,00 денари или 5.100,00 дем. 

Дејности: 28.52, 28.61, 28.62, 28.75, 28.63, 29.14, 29.24, 
34.20, 34.30, 36.63, 52.74, 25.13, 25.22, 28.40, 21.22, 21.21, 
50.20, 74.84, 50.50, 65.12/3, 51.11, 51.14, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.30/2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.42, 52.44, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 63.40, 60.22, 60.23, 60.24. Над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
роден транспорт на стоки, лица и шпедиција, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југосла-
вија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото за своите обврски одго-
вара со сите свои средства. Овластено лице за застапу-
вање во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет е Клинчарова Кристина, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1588/2001. (12089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1801/2001 од 03.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041051?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштво за трговија и ус-
луги МАРБИ 2001 ДОО Гевгелија, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 3. Основач: Биков Павле и Бикова Валентина од 
Гевгелија. 

Дејности: 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
17.71, 17.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 15.16, 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, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 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, 74.12, 74.70, 74.84. Дејности на надво-
решнотрговскиот промет се: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот и услугите, реекспорт. Друштвото во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските настанати во прометот 
одговара со сиот свој имот. Управител со ограничува-
ња е Бикова Валентина од Гевгелија. Го застапува 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет. Друштвото има основна главница од 
158.100,00 или 5.100 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1801/2001. (13270) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 2076/2001 од 23.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041322?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за трго-
вија и услуги МАСТЕР-КОМПЈУТЕР ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "161" бр. 5. Основач: Вељи 
Реџепи од Тетово, ул."161 "бр. 5, Тетово. Фирма: 
Друштво за трговија и услуги МАСТЕР-КОМПЈУ-
ТЕР ДООЕЛ експорт-импорт.Седиште: Тетово, 
ул."161" бр.5. 

Дејност: 50.10, 50.20, 50.30, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 
72.20,72.30, 72.50, 72.60, 74.14, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34. 
Управител: За управител на друштвото се одредува 
лицето Вељи Реџепи од Тетово. Овластувања: друш-
твото во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка. Одговорност: друштвото за обврските во 
правниот промет со трети лица превземени во текот 
на работењето одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2076/2001. (13271) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1968/2001 од 18.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041215?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Трговското друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги НАП-
РЕДОК-ШАР-СПЕЦИЈАЛ ДОО увоз-извоз Тетово, 
ул. "Ј.142" бр. 18, Тетово. Основачи: Герасимовски 
Анѓелко од Тетово и Герасимовска Јованка од Тето-
во. Управител: Герасимовски Горан без ограничува-
ње. 

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 36.12, 45.21, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 01.21, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.51, 15.89. Надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, унапредување на увоз на стоки и 
услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, 
посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓу-
народен превоз на стоки. Друштвото истапува во свое 
име иза своја сметка, а одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1968/2001. (13273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1722/2001 од 18.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02040972?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за 
производство, трговија и услуги КУЛТУРА 20 ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје,ул."Разловечко Востание"бр. 
4/7-8. Содружник: Драги Ѓорѓиевски од Скопје. Упра-
вител: Драги Ѓорѓиевски од Скопје. 

Дејности: 01.30, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 05.02, 15.32, 15.33, 17.51, 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, 61.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.83, 74.84, 93.02. Во 
НТР друштвото ќе обавува: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување, 
консигнациони складишта, комисионо работење, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1722/2001. (13274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 2082/2001 од 21.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041328?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар Основањето на ТД на Друштво за произ-
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водство, промет и услуги ТОБАКО МИЛЕНИУМ 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Ратко Митровиќ"бб. Сод-
ружници на друштвото се: Рада Стојановска од Скоп-
је, ул."Малешевска" бр. 7, и Виолета Ѓорѓиевска од 
Скопје, ул."Малешевска" бр. 17а. 

Друштвото ќе ги обавува дејностите: 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 22.23, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 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, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.31, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.84, 92.72, 93.04, 93.05. Надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, ме-
ѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, реек-
спорт, малограничен промет со сите соседни земји. Во 
правниот промет со трети лица друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Рада Стојановска - управител без ог-
раничувања. Виолета Ѓорѓиевска - управител без ог-
раничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2082/2001. (13276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 2094/2001 од 22.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041340?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги АТЛОРАПТИКИ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт ул. "Партизанска" бр. 22, Неготи-
но. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 5122, 51.23, 51.24, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 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, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 74.12, 74.40, 74.84. Надворешна трговија: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени произвиди, реек-
спорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, 
малограничен промет со: Грција, Бугарија Албанија и 
Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен 
трзнспорт на стоки и услуги, застаспување на стран-
ски фирми, консигнациони работи, комисиони работи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, аза обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Друштвото ќе го претста-
вуваат и застапуваат во внатрешниот и надворешниот 
промет без ограничување лицата: Биллис Димитриос -
управител без ограничување, Барбутас Зизис - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2094/2001. (13277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5689/99 од 03.11.1999 година, во регистарската 
влошка бр. 02021017?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на ТП Таксист ДА ТО Дарко Ми-
лисав Тошиќ ТП ул."Фрањо Клуз" бр. 9/3, Скопје. Ос-
новач: Дарко Тошиќ ул."Фрањо Клуз"бр. 9/3, Скопје. 

Дејност: 60.22. во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
спрема трети лица одговара со целиот свој имот. одго-
ворно лице: Дарко Тошиќ - управител без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5689/2001. (13278) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1929/2001 од 17.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041179?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштво за трговија и ус-
луги ФОЛКСВАГЕН АУТО ПАРТС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул."Цветан Димов"бб, 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, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.23, 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, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3. Во надворешно-
трговскиот промет друштвото го врши следното: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните земји, реекспорт. Во прав-
ниот промет со трети лица друштвото настапува во 
свое име иза своја сметка, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. Лице овластено за застапување во 
правниот промет со трети лица е Ертан Мустафа - уп-
равитерл без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1929/2001. (13280) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за производство, про-
мет и услуги БЛАМИКО Благуња ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Варшавска" бр. 17/I-8. Основано е Друш-
твото за производство, промет и услуги БЛАНИКО 
Благуња ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, седиште на 
друштвото е во Скопје, ул."Варшавска" бр. 17/I-8. 
Единствен содружник на друштвото е Милановска 
Благуња од Скопје. Во внатрешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 24.16, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 24.70, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.14, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 
52.11,52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 63.30, 
63.40. Во надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт. Во правниот промет со трети лица 
друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските превземени во правниот промет со трети 
лица дтуштвото одгопвара со сите свои средства. Со 
друштвото управува управител без ограниување во 
внатрешно и надворешнотрговскиот промет Милано-
васка Благуња од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13281) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
Трег.бр. 2022/2001 од 16.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041268?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за промет и услуги ДС ГЛОБАЛ СОФТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 6/1-7. Основач и 
управитрл: Драган Поп-Николовски од Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 6/1-7. Основачки влог: Средства -
опрема во противвредност од 155.700,00 денари или 
5000 дем. 

Дејност: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.22, 36.50, 
45.31, 45.43, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.33, 
51.34, 51.42/1, 51.45, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.26, 
52.33, 52.42, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 
72.20, 72.60, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, 52.45. Над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, туризам, 
реекспорт, застапување на странски фирми, продажба 
на странски стоки на консигнација, застапување и пос-
редување во надворешен трговски промет и превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај. Во прав-
ниот промет со трети лица друштвото истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со целиот свој имот- средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2022/2001. (13282) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 2012/2001 од 21.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041258?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ДАЛЧИН ЈУНИОР ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул."Франц Розман" бр. 5-б, 
Скопје. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 
17.51, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 15.11, 
15.81/1, 15.81/2, 15.31, 15.32, 15.33, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 45.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 454.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15,. 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 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, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 74.40, 
71.40, 74.82, 74.83, 74.84. Во надворешнотрговскиот 
промет друштвото ги врши следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, превоз на 
стоки и патници, консигнација, реекспорет, малогра-
ничен промет со соседните земји. Во правниот промет 
со трети лица друштвото настапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој 
имот. Лице овластено за застапување во правниот 
промет со трети лица е Витомир Митров - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2012/2001. (13284) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 2072/2001 од 21.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041318?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштво за производство, 
трговија и услуги РИ-ЕЈ ДОО експорт-импорт Скоп-
је, ул."Решат Џафер" бр. 6, Скопје. 

Дејности: 15.81, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 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, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 

50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 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, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 74.84. Во надво-
решнотрговскиот промет друштвото ги врши следни-
те дејности: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги, консигнација, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји. Во правниот промет со 
трети лица друштвото настапува во свое име и за сво-
јака, а за обврските одговара со целиот свој имот. Ли-
це обвластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Елени Јанкуловска - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2072/2001. (13285) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 2052/2001 од 18.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041298?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Книгоиздателство 
СИЛСОНС Дејан ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански 
Одреди"бр. 21/3-29. 

Дејност: 22.11, 22.14, 22.15, 22.33, 74.40, 74.13, 74.84, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
63.40, 70.31, 70.20, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 63.30, 63.12, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 52.46, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 52.45, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 52.61, 93.04, 93.05. Надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
во надворешнотрговскиот промет, туристички работи 
со странство, застапување во прометот со стоки и ус-
луги, меѓународно агенциски работи и туризам, заста-
пување и продажба на страснска стока од консигнаци-
они складишта и вршење на сервисни услугу за одржу-
вање на извезената стока и опрема на трајните добра 
за лична потрошувачка, малограничен промет со: Гр-
ција, Бугарија, СР. Југославија и Албанија. Во правни-
от промет со трети лица друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Управител на друштвото е: Дејан 
Павлески од Скопје, бул."Партизански Одреди" бр. 
21/3-29. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2052/2001. (13286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1806/2001 од 27.04.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041056?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за 
производство, трговија и услуги ДЕКА-ПРОМ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Демир Капија ул. "Наум Наумов-
ски" бр. 1, Демир Капија. единствен содружник е Ри-
зова Марија од Демир Капија. 

Дејности се: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41, 
05.01, 05.02, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, , 
5.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 5.98/1, 
15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
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45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,. 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.12, 70.20, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 
74.82, 74.84, 93.05. Надворешнотрговски промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
грција и СР.Југославија, комисиона продажба, про-
дажба нс токи во консигнациони складишта и меѓуна-
родна шпедиција. Друштвото во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот. Управител, без 
ограничување е Ризова Марија од Демир Капија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1806/2001. (13287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1941/2001 од 17.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041188?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ДИБРА I ДООЕЛ Скопје, дтц 
Маврово ламела Ц кат 3 канцеларија 10. Единствен 
содружник: ЛИБРА АД од Бугарија Софија, општина 
Лозенец, бул. "Џејмс Баучер" бр. 116 кат 2. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 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, 
52.42/2, , 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, 24.12, 24.13, 24.14, 24.51, 24.52, 24.63, 24.66, 
26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 55.11, 55.12, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
71.10, 71.21, 71.22, 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, 72.10, 72.20, 72.60, 72.50, 74.14, 74.40, 74.84, 93.01, 
93.04, 93.05. Надворешна трговија со непрехранбени 
производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од кон-
согнациони складишта, работи на приврсмен увоз, од-
носно извоз на стоки, застапување на странски фирми, 
меѓународни агенциски работи во туризмот, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници. лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиотпромет е Асен Павлов управител без ограничу-
вања. Во правниот промет со треи лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1941/2001. (13289) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 38/2001 од 27.02.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало ИМБАТ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Кочо Ра-
цин" бр. 14/1, со жиро сметка 40100-601-274346. 

За ликвидатор се определува лицето Олга Димов-
ска од Скопје, ул. "Никола Вукмировиќ" бр. 11. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето 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 денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18118) 

М А Л И О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1396117/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Мухамед Каили, ул. "О.Чопела" бр. 36, Скопје.(17910) 
Пасош бр. 722693/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Слободан Миливојевиќ, ул. "П. Јанчевски "бр.31б, Ско-
пје. (17911) 

Пасош бр. 601853 издаден од УВР - Скопје на име 
Петрески Лазар, ул."Д. Груев" бр. 3/5-13, Скопје.17914 

Пасош бр. 479985/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Оливера Димовска, ул." В.Иго" бр. 7, Скопје. (17915) 

Пасош бр. 1378526/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Назим Јакупи, с. Глумово, Скопје. (17916) 

Пасош бр. 1477393 издаден од УВР-Куманово на име 
Кадриу Африм, ул."Црнотравска" бр. 32, Куманово. 

Пасош бр. 1135620 издаден од УВР - Скопје на име 
Здравевска Сашка, ул. "В. С. Бато" бр. 75/2-19, Ско-
пје. (17922) 

Пасош бр. 1071186 издаден од УВР - Тетово на име 
Адеми Фестим, с. Г. Речица, Тетово. (17945) 

Пасош бр. 155460/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Селвер Јусуфи, с. Буковиќ, Скопје. (17965) 

Пасош бр. 1054710 на име Маркова Лорена, с. Стоја-
ково, Гевгелија. (17996) 

Пасош бр. 0067390 на име Митева Јана, с.Градошор-
ци бр. 104, Струмица. (17997) 

Пасош бр. 1364057 на име Димче Филипов,ул." Борис 
Кидрич" бр. 5, Виница. (17998) 

Пасош бр. 745844 издаден од УВР-Скопје на име Ко-
стовски Владо, ул. "5" бр. 11, Сарај, Скопје. (18012) 

Пасош бр. 1421251/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Беровиќ Асмер, ул. "Михаил и Ефтихиј" бр. 27, Ско-
пје. (18019) 

Пасош бр.1032345 издаден од УВР-Скопје на име Зо-
ран Билбиловски, ул. "Р.Кох" бр. 1/3-8, Скопје.(18021) 

Пасош бр.115140/93 издаден од УВР-Скопје на име 
Савревски Мане, ул. "Дурмиторска"бр.7а,Скопје.18022 

Пасош бр. 1248643/99 издаден од УВР-Тетово на име 
Џафери Бајрамали, с. Палатица, Тетово. (18023) 

Пасош бр. 1371605/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Димитровски Иван, ул. "Т.Китанчев" бр. 48, Скопје. 

Пасош бр.0387810 издаден од УВР-Скопје на име Бу-
залкова Делидионкова Славица, ул. "Н. Парапунов" 
бр. 3/62, Скопје. (18030) 

Пасош бр. 937731/97 издаден од УВР - Тетово на име 
Хикмет Азизи, с. Церово, Тетово. (18032) 

Пасош бр.742831/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Тасеска Љиљана, бул. "Ј.Сандански" бр. 61/7, Скопје. 

Пасош бр. 1078212/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Газменд Исљам, ул. "Севастополска" бр. 28, Скопје. 

Пасош бр. 1436202 на име Спасев Стевче, ул. "4 Ју-
ли" бр. 61, Св.Николе. (17774) 

Пасош бр.0935446 на име Гиговски Бардуљ, ул. "Ам-
ди Леши" бр. 27, Дебар. (16202) 
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Чек бр. 0050005323224 од тековна сметка бр. 4047585 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ор-
це Наумовски, Скопје. (17909) 

Чекови од бр. 4640663 до 4640670 од тековна сметка 
бр.14352677 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Петреска Цвета, Скопје. (18034) 

Чекови бр. 99907 и 99908 од тековна сметка бр. 
4196085издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Николовски Здравко, Скопје. (18036) 

Чек бр.5956816 од тековна сметка бр. 3879184 изда-
ден од Комерцијална банка Ад Скопје на име Јонч-
еска Роса, Скопје. (18124) 

Чекови од бр. 1453057 до 1453061 од бр. 5860335 до 
5860349, 5632719, 5632724, 5632725 и 5716438 од теков-
на сметка бр. 6659872 издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Милосавлева Снежана, Скопје. 

Чекови бр. 3363548, 3422945 и 3422946 од тековна 
сметка бр. 1557332 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Бузалкова - Делидинкова Славица, 
Скопје. (18126) 

Работна книшка на име Лидиа Петрушевска, Скопје. 
Работна книшка на име Фатмир Хоџа, с. Рашче, 

Скопје. (17913) 
Работна книшка на име Сетинова Трајаноска, Ско-

пје. (17940) 
Работна книшка на име Мирјана Крстевска, Скопје. 
Работна книшка на име Хани Руфије, Езерски лозја 

86, Струга. (17944) 
Работна книшка на име Драган Блажовски, Скопје. 
Работна книшка на име Осман Ракип, Скопје.(18078) 
Работна книшка на име Фатмир Гаши, Скопје. 18121 
Работна книшка на име Јашаровска Елдеза, Скопје. 
Воена книшка на име Поповски Сашо, с.Бањани, 

Скопје. (18024) 
АДР - Дозвола бр. 588 издадена од Министерство за 

сообраќај - Скопје на име Маријан Мојсовска, Скопје. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Џемпери за припадници-
те на полицијата во Република Македонија - 3.000 пар-
чиња, согласно Уредбата за униформа и ознаките на 
униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник 
на РМ" бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
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III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која 
понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од 
Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја 
приложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет 40 поени; 
- цена 30 поени; 
- начин на плаќање 15 поени; 
- рок на испорака 15 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важност на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до комисијата на 06.08.2001 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПОТ-
ПОРНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ЛОЗОВИ НАСАДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 
1.2. Предмет на набавката е набавка на потпорна 

конструкција за лозови насади. 
1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице 

регистрирано за дејноста во согласност со набавката. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува во сог-

ласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУ-
ДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-

ко и крајна цел на опремата изразена во денари со си-
те давачки; 

- карактеристики на опремата со гаранција за неј-
зиниот квалитет; 

- начин и рок на плаќање; 
- рок на испорака; 
- рок и важност на понудата; 
- фактор на непредвидени работи. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следнава придружна документација: 
- Извод од регистрацијата на дејноста; 
- Документ за бонитетот на понудувачот издаден 

од носителот на платниот промет согласно со правил-
никот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен 
Основен суд; и 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност забрана на вршење дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата соглас-
но член 55 од Законот за јавни набавки. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се 
имаат предвид следните критериуми: 

- цена 40 поени; 
- квалитет 20 поени; 
- начин и услови на плаќање 20 поени; 
- рок на испорака 10 поени; 
- услови на гаранција 10 поени. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето. 

4.2. Понудите и другата документација се доставу-
ваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набав-
ки. 

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој со-
држи два запечатени коверти. 

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 
1/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адреса на 
понудувачот. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
техничка документација и ја носи ознаката "докумен-
тација". 

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја 
носи ознаката "понуда". 

Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство (ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот 
на понудата. 

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.4. Рок на важност на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кое не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. 
опции. 

5.3. Тендерската документација може да се подиг-
не во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 27.07. 
2001 година со почеток во 12,00 часот во просториите 
на Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, објавува 

OTBOPEH ПОВИК БР. 4/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПОТРЕБА ОД НА-

БАВКА НА 3 (ТРИ) ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА, СО 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Лени-
нова" бр. 2 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е набавка на три пат-
нички возила - К5, 1900 ццм, SDI, 68 KC/50 KW, кли-
матроник, радио / CD, електрични стакла, металик. 

1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице 
регистрирано за дејноста во согласност со набавката. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во сог-
ласност со член 16 и член 18 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

1.5. Предметот на набавката е делив. 

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУ-
ДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-

ко и крајна цена на опремата, изразена во денари - си-
те давачки, 

- карактеристики на опремата со гаранција за неј-
зиниот квалитет, 

- начин и рок на плаќање, 
- рок на испорака, 
- рок на важност на понудата, 
- фактор на непредвидени работи. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следнава придружна документација: 
- извод од регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен 
Основен суд; и 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност забрана на вршење дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 
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Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата соглас-
но член 55 од Законот за јавни набавки. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се 
имаат предвид следните критериуми: 

- цена (40 поени); 
- квалитет (20 поени); 
- начин и услови на плаќање (20 поени); 
- рок на испорака (10 поени); 
- услови на гаранција (10 поени). 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето. 

4.2. Понудите и другата документација се доставу-
ваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набав-
ки. 

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој со-
држи два запечатени коверти. 

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 
4/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адреса на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
техничка документација и ја носи ознаката "докумен-
тација". 

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја 
носи ознаката "понуда". 

Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство (ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот 
на понудата. 

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. 
опции. 

5.3. Отворањето на понудите ќе се врши во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

5.4. Јавното отворање ќе се изврши на ден 26.07. 
година со почеток во 14,00 часот во просториите на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членовите 10, 14, 33 и 35 од Законот 
за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.Нарачател: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Изградба на калемара и 
стакленик со комплет градежно - занаетчиски мон-
тажни работи во село Трстеник. 

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: 
01.09.2001 година. 

1.4. Планиран рок на изведба на работите: 
01.12.2001 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство со средствата од продаж-
бата на АД "Македонски телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.7. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е 
во Република Македонија. 

1.8. Секој учесник во преквалификацијата треба 
да има подобност за понудувач на комплетна изведба 
на работите наведени во т.1.2. 

1.9. Отворање на пријавите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

2. РОКОВИ 
2.1.Рок за поднесување на пријавите: 28.07.2001 го-

дина. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Кон пријавата понудувачот треба да ја прило-

жи следната документација: 
Претставување за понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс); 
- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
- Годишни финансиски сметки за последните три 

години, оверени од овластен орган или ревизор ( ус-
лов минимум 2 милиони германски марки во денарска 
противвредност, просечно за последните три години; 

- Документ за слободни обртни средства или мож-
ност за добивање на кредитни линии или други финан-
сиски извори; 

- Име, адреса, телефон-факс на депонентната бан-
ка на понудувачот; 

- Писмено овластување за прибирање или потврду-
вање на одредени податоци од депонентната банка на 
понудувачот; 

- Изјава на понудувачот дека не е под стечај или ви 
процес на ликвидација, потпишана од одговорното ли-
це; 

- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е 
изречена мерка за забрана за вршење на дејноста; 

- Информација за водење на судски спор кој е во 
тек или бил во тек во последните 3 години во кој бил 
вклучен понудувачот, инволвирани страни и износ на 
спорот; 

- Референтна листа за веќе изведени слични објек-
ти со наведена вкупна инвестициона вредност, име на 
инвеститорот, во последните 10 години; 

- Листа на објекти во изградба, со наведена вкупна 
инвестициона вредност, име на инвеститорот; 

- Податоци за кадровска екипираност: редовно 
вработени, искуство, стручност, квалификации, пред-
ложен стручен тим (со референца) за изведување на 
работите и слично; 

- Податоци за механоопременост: машини, бази, 
постројки, опрема по вид, перфоманси и старост; 

- Други информации за кои понудувачот смета де-
ка се битни за своето претставување. 

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или по-
веќе фирми, потребно е да се достави: 

Документација за секоја од фирмите наведена во 
т. 3.1.; 

- Потпишан и заверен договор за точно наведени 
обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери; 
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3.3. Бараната документација ( извод од регистраци-
ја на дејноста, документ за бонитет од носителот на 
платниот промет, извештаи за финансиска состојба и 
ревизорски контроли) да се достави во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 
1.Генерални квалификации 

на понудувачот 5 поени, 
2. Искуство на понудувачот 

на објекти од сличен вид и обем 30 поени, 
3. Финансиски показатели 

за понудувачот 20 поени, 
4. Искуство, стручност и квалификации 

на работната рака и предложениот стручен 
тим за проектот 20 поени, 

5. Расположива механизација 15 поени, 
6. Тековни проекти 10 поени. 

Вкупно: 100 поени. 
Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 

поени ќе бидат претквалификувани и поканети да по-
дигнат документација и достават своја понуда. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
5.1. Пријавата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во повикот; 
5.2. Пријавата се доставува во 1 (еден) оригинален 

примерок кој треба да биде потпишан и заверен од од-
говорно лице на понудувачот; 

5.3. Пријавата и бараната документација се доста-
вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознаката " не отворај" и број на јавниот повик, а 
во средината на ковертот треба да биде назначен на-
бавувачот, неговата точна адреса и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот; 

5.4. Пријавата и бараната документација се доста-
вува преку пошта или со предавање во архивата на 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје најдоцна до де-
нот ( 28. 07.2001 година), назначен за доставување. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Пријавите кои не се пристигнати или предаде-

ни во рокот, како и оние кои не се изготвени според 
позициите на повикот нема да бидат разгледани; 

6.2. Пријавите кои не ги содржат бараните подато-
ци согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се од-
рази врз вкупната оценка на подобноста на понудува-
чот; 

6.3. Учество во преквалификацијата не дава авто-
матско право за учество на ограничениот повик за на-
бавка; 

6.4. Тендерска документација ќе се достави само на 
оние учесници во преквалификацијата, кои ќе бидат 
избрани за подобни, а за оние кои нема да бидат из-
брани за подобни немаат право на жалба. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон; (02) 134-477, на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК ВР. 6/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ЛОЗНИ КАЛЕМИ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 

1.2. Предмет на набавката е набавка на 100.000 
лозни калеми. 

1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице 
регистрирано за дејноста во согласност со набавката. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во сог-
ласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУ-
ДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-

ко и крајна цена на опремата, изразена во денари - си-
те давачки, 

- начин и рок на плаќање, 
- рок на испорака, 
- рок на важност на понудата, 
- фактор на непредвидени работи. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следнава придружна документација: 
- извод од регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Ос-
новен суд; и 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност забрана на вршење дејност 
(извод од судска евиденција - уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата соглас-
но член 55 од Законот за јавни набавки. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се 
имаат предвид следните критериуми: 

- цена (40 поени); 
- квалитет (20 поени); 
- начин и услови на плаќање (20 поени); 
- рок на испорака (20 поени). 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето. 

4.2. Понудите и другата документација се доставу-
ваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набав-
ки. 

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој со-
држи два запечатени коверти. 

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 
6/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адреса на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
техничка документација и ја носи ознаката "докумен-
тација". 

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја 
носи ознаката "понуда". 
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Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство (ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот 
на понудата. 

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. 
опции. 

5.3. Тендерската документација може да се подиг-
не во министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 
26.07.2001 година со почеток во 8,00 часот во просто-
риите на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕ-
МА И ИЗВЕДБА НА СИСТЕМ "КАПКА ПО КАПКА" 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 
1.2. Предмет на набавката е набавка на опрема и 

изведба на систем "капка по капка". 
1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице 

регистрирано за дејноста во согласност со набавката. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува во сог-

ласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУ-
ДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-

ко и крајна цена на опремата изразена во денари со 
сите давачки; 

- карактеристики на опремата со гаранција за неј-
зиниот квалитет; 

- начин и рок на плаќање; 
- рок на испорака; 
- рок на важност на понудата; 
- фактор на непредвидени работи. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следнава придружна документација: 
- извод од регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Ос-
новен суд и 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење дејност 
(извод од судска евиденција - уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата соглас-
но член 55 од Законот за јавни набавки. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се 
имаат предвид следните критериуми: 

- цена 40 поени; 
- квалитет 20 поени; 
- начин и услови на плаќање 20 поени; 
- рок на испорака 10 поени; 
- услови на гаранција 10 поени. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето. 

4.2. Понудите и другата документација се доставува-
ат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој со-
држи два запечатени коверти. 

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 
7/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адреса на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
техничка документација и ја носи ознаката "докумен-
тација". 

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја 
носи ознаката "понуда". 

Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
понудата. 

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. 
опции. 

5.3. Тендерската документација може да се подиг-
не во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 
27.07.2001 година со почеток во 9,00 часот во просто-
риите на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ОЖИЛЕНИ РЕЗНИЦИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 
1.2. Предмет на набавката е набавка на 80.000 ожи-

лени резници од клонски безвирусен материјал. 
1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице 

регистрирано за дејноста во согласност со набавката. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува во сог-

ласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

1.5. Предметот на набавката е делив. 

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУ-
ДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-

ко и крајна цена на опремата изразена во денари со 
сите давачки; 

- начин и рок на плаќање; 
- рок на испорака; 
- рок на важност на понудата; 
- фактор на непредвидени работи. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следнава придружна документација: 
- извод од регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Ос-
новен суд и 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење дејност 
(извод од судска евиденција - уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата соглас-
но член 55 од Законот за јавни набавки. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се 
имаат предвид следните критериуми: 

- цена 40 поени; 
- квалитет 20 поени; 
- начин и услови на плаќање 20 поени; 
- рок на испорака 20 поени. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето. 

4.2. Понудите и другата документација се доставува-
ат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој со-
држи два запечатени коверти. 

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 
10/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адреса на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
техничка документација и ја носи ознаката "докумен-
тација". 

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја 
носи ознаката "понуда". 

Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
понудата. 

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. 
опции. 

5.3. Тендерската документација може да се подиг-
не во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 
26.07.2001 година со почеток во 10,00 часот во просто-
риите на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членовите 10, 14, 33 и 35 од Законот 
за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 13/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ ( ПРЕТКВАЛИФИКАЦИ-

ЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул."Ленинова" бр. 2 - Скоп-
је и ЈП ХС "Злетовица", - Пробиштип. 

1.2. Предмет на набавката: Изведба на обиколен 
тунел на браната "Кнежево" - Злетово со загат. За 
несметано вршење на работите за фундирање на бра-
ната се предвидува свртување на реката со помош на 
обиколен тунел и возводен загат. Обиколниот тунел е 
со кружен профил со дијаметар 3,4 м и должина од 320 
м, а висината на загатот е 9,0 м. 

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: 
септември 2001 година. 

1.4. Планиран рок на изведба на работите: 10 месе-
ци. 

1.5. Финансирање: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство со средствата од продаж-
бата на АД "Македонски телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен; 
1.7. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е 
во Република Македонија; 
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1.8. Секој учесник во преквалификацијата треба 
да има подобност за понудувач на комплетна изведба 
на работите наведени во т. 1.2.; 

1.9. Отворање на пријавите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок за поднесување на пријавите: заклучно 

30.07.2001 година. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Кон пријавата понудувачот треба да ја прило-

жи следната документација: 
Претставување за понудувачот ( име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс); 
- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
- Годишни финансиски сметки за последните три 

години, оверени од овластен орган или ревизор ( ус-
лов минимум 2 милиони германски марки во денарска 
противвредност, просечно за последните три години ); 

- Документ за слободни обртни средства или мож-
ност за добивање на кредитни линии или други финан-
сиски извори; 

- Име, адреса, телефон-факс на депонент на банка 
на понудувачот; 

- Писмено овластување за прибирање или потврду-
вање на одредени податоци од депонентната банка на 
понудувачот; 

- Изјава на понудувачот дека не е под стечај или ви 
процес на ликвидација, потпишана од одговорното ли-
це; 

- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е 
изречена мерка за забрана за вршење на дејноста; 

- Информација за водење на судски спор кој е во 
тек или бил во тек во последните 3 години во кој бил 
вклучен понудувачот, инволвирани страни и износ на 
спорот; 

- Референтна листа за веќе изведени слични објек-
ти со наведена вкупна инвестициона вредност, име на 
инвеститорот, во последните 10 години; 

- Листа на објекти во изградба, со наведена вкупна 
инвестициона вредност, име на инвеститорот; 

- Податоци за кадровска екипираност: редовно 
вработени, искуство, стручност, квалификации, пред-
ложен стручен тим (со референци) за изведување на 
работите и слично; 

- Податоци за механоопременост: машини, бази, 
постројки, опрема по вид, перфоманси и старост; 

- Други информации за кои понудувачот смета де-
ка се битни за своето претставување. 

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или по-
веќе фирми, потребно е да се достави: 

Документација за секоја од фирмите наведена во 
т.3.1.; 

- Потпишан и заверен договор за точно наведени 
обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери; 

3.3. Бараната документација ( извод од регистраци-
ја на дејноста, документ за бонитет од носителот на 
платниот промет, извештаи за финансиска состојба и 
ревизорски контроли) да се достави во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 
1.Генерални квалификации 

на понудувачот 5 поени, 
2. Искуство на понудувачот 

на објекти од сличен вид и обем 30 поени, 
3. Финансиски показатели 

за понудувачот 20 поени, 
4. Искуство, стручност и квалификации 

на работната рака и предложениот стручен 
тим за проектот 20 поени, 

Бр. 54 - Стр. 3657 

5. Расположива механизација 15 поени, 
6. Тековни проекти 10 поени. 

Вкупно: 100 поени. 
Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 

поени ќе бидат претквалификувани и поканети да по-
дигнат документација и достават своја понуда. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
5.1. Пријавата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во повикот; 
5.2. Пријавата се доставува во 1 (еден) оригинален 

примерок кој треба да биде потпишан и заверен од од-
говорно лице на понудувачот; 

5.3. Пријавата и бараната документација се доста-
вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознаката " не отворај" и број на јавниот повик, а 
во средината на ковертот треба да биде назначен на-
бавувачот, неговата точна адреса и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот; 

5.4. Пријавата и бараната документација се доста-
вува преку пошта или со предавање во архивата на 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје најдоцна до де-
нот ( 30.07.2001 година), назначен за доставување. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Пријавите кои не се пристигнати или предаде-

ни во рокот, како и оние кои не се изготвени според 
позициите на повикот нема да бидат разгледани; 

6.2. Пријавите кои не ги содржат бараните подато-
ци согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се од-
рази врз вкупната оценка на подобноста на понудува-
чот; 

6.3. Учество во преквалификацијата не дава авто-
матско право за учество на ограничениот повик за на-
бавка; 

6.4. Тендерска документација ќе се достави само на 
оние учесници во претквалификацијата, кои ќе бидат 
избрани за подобни, а за оние кои нема да бидат из-
брани за подобни немаат право на жалба. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон; (02) 134-477, на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки при Советот на општина Босило-
во, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по отворен повик бр. 2/2001 е оп-

штина Босилово. 
1.2. Предмет на набавката е: изградба на делница 

од локалниот пат Старо Балдовци - Петралници и 
делница од локалниот пат Босилово - спој Р - 523. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно членовите 15 и 16 од Законот за 
јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за 

количините, како и вкупна цена со посебно искажан 
ДДВ за позициите дадени во тендерот, кој може да се 
подигне кај набавувачот. 

2.3. Рок на изведба на работите. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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2.4. Начин на плаќање. 
2.5. Гаранции за квалитет. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет, од носителот на платни-

от промет. 
3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, пот-

пишана од одговорно лице на понудувачот. 
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
носта. 

4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

4.1. Цена на чинење. 
4.2. Квалитет. 
4.3.Рок и услови на плаќање. 
4.4 Рок за извршување на работите. 

5. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
согласност со членовите 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки, преку пошта на горенаведената адреса или 
во архивата на набавувачот. 

5.2. Рок на доставување на понудите е 15 дена од об-
јавување на повикот во средствата за информирање. 

5.3. Отворање на понудите ќе се изврши во простори-
ите на градоначалникот на општина Босилово во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и кои не ги содржат бараните податоци ќе се сме-
таат за нецелосни и нема да се земат на разгледување. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

За поблиски информации понудувачите можат да 
се обратат на телефон/факс (0902) 371-600 

Комисија за јавни набавки 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ОДЛУКИ З А ПРОДАЖБА НА А К Ц И И КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ З А ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ 

ПОНУДИ НА МАКЕДОНСКАТА Б Е Р З А 

Р. бр. Акционерско друштво Место 
Вредност на 
друштвото 

(ДЕМ) 
Капитал за 
продажба 

(ДЕМ) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максимален 
дисконт 

1 Југоопрема Скопје 2.800.000 654.426 23,37% 0,00% 

2 Железник Демир Хисар 2.408.500 1.125.100 46,71% 0,00% 

3 Хидрант Крушево 295.548 173.700 58,77% 0,00% 

4 Охридтурист Охрид 13.304.152 1.135.072 8,53% 0,00% 

Повеќе информации во врска со приватизацијата 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

1056. Указ за отповикување од должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Мисијата на Ре-
публика Македонија при Европската 
Унија 3627 

1057. Указ за поставување вонреден и ополно-
моштен амбасадор Шеф на Мисијата на 
Република Македонија при Европските 
Заедници 3627 

1058. Решение за распишување на дополнител-
ни избори 3627 

1059. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за основање на друштво со ограничена 
одговорност во мешовита сопственост 3627 

1060. Одлука за престанување на важноста на 
Одлуката за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот 3627 

1061. Програма за изменување на Програмата 
за статистички истражувања за периодот 
1998 - 2002 година 3628 

1062. Тарифник за изменување и дополнување 
на Тарифникот за висината на одделните 
надоместоци што ги наплатува Комисија-
та за хартии од вредност 3628 

1063. 

1064. 

1065. 

1066. 

1067. 

да се најдат на следната Интернет адреса: 
Решение за изменување и дополнување на 
Решението за распоредување на осудените и 
осудените малолетни лица во казнено-поп-
равните и воспитно-поправните установи. 3628 
Правилник за условите што треба да ги ис-
полнуваат правните лица во поглед на оп-
ремата, уредите и објектите за вршење ис-
питувања на средствата за заштита на рас-
тенијата 3628 
Правилник за условите што треба да ги ис-
полнуваат правните лица во поглед на оп-
ремата, уредите и просториите за вршење 
дејност производство, промет на големо и 
мало на средствата за заштита на растени-
јата и содржината и начинот на водење на 
регистарот 3629 
Одлука за мерките и постапката за пре-
земање мерки спрема банки во услови на 
привремена или трајна неликвидност 
("Сл. весник на Република Македонија" 
бр. 17/98 и 51/2001) - пречистен текст 3632 
Одлука за единствената тарифа по која 
се наплатуваат надоместоците за услуги-
те што ги врши Народна банка на Репуб-
лика Македонија ("Сл. весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 82/92, 68/93, 28/94, 
67/94, 22/95, 56/95, 62/95, 4/96, 45/96, 60/96, 
61/98, 24/2000, 16/2001 и 50/2001) - пречис-
тен текст 3632 
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