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147. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

 
Се прогласува Законот за вршење земјоделска дејност,  
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 30 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-523/1   Претседател 
30 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
             Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

 
Потпретседател  

на Собранието на Република  
Македонија, 

Оломан Сулејмани, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вр-
шење земјоделска дејност. 

 
Член 2 

Под земјоделска дејност, во смисла на овој закон, се 
подразбира производство, доработка, преработка и плас-
ман на сопствени земјоделски производи. 

Под земјоделска дејност се подразбира и одгледување 
на добиток и други стопанско-корисни животни, како и 
пласман на нивните производи. 

 
Член 3 

Земјоделска дејност е и дејноста на одредени органи-
зациони облици (задруги) насочена кон овозможување, 
олеснување и унапредување на одделни фази на земјодел-
ското производство, организирано од страна на земјодел-
ски производители (снабдување на земјоделските произ-
водители со производи што им се неопходни за примарно 
земјоделско производство, градење објекти за преработка 
и доработка на сопствените земјоделски производи и 
пласман на земјоделските производи на самостојните зем-
јоделци). 

 
Член 4 

Зависно од културите кои се негуваат, односно живот-
ните кои се одгледуваат, земјоделската дејност се оствару-
ва во одделни гранки. 

 
Член 5 

Дејноста на земјоделските производители организира-
ни во посебни здруженија за поддршка на земјоделската 
дејност, без сопствено учество во таа дејност, не се смета 
за земјоделска дејност, во смисла на овој закон. 

 
 
 

Член 6 
Земјоделска дејност која според посебен закон добива 

и карактер на трговска и друга дејност не го губи својот 
основен карактер како земјоделска дејност. 

 
Член 7 

Земјоделска дејност може да врши физичко лице чие 
работење не ја надминува земјоделската дејност од помал 
обем и е запишано во регистарот на индивидуални земјо-
делци (во натамошниот текст: индивидуален земјоделец). 

Земјоделска дејност можат да вршат физичко лице ка-
ко трговец-поединец, и правно лице: трговско друштво ка-
ко акционерско друштво и друштво со ограничена одго-
ворност (во натамошниот текст: трговец), што се запиша-
ни во трговскиот регистар. 

Земјоделска дејност може да врши и земјоделска зад-
руга што е запишана во соодветен регистар. 

Лицата кои се занимаваат со земјоделство не се вр-
шители на земјоделска дејност во смисла на овој член, 
ако земјоделските производи кои ги произведуваат се на-
менети исклучиво за задоволување на нивните лични 
потреби и за потребите на членовите со кои живеат. 

Лицата од ставот 4 на овој член ги евидентира Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Лицата кои се во работен однос или се пензионери, а 
се занимаваат со земјоделска дејност и се сопственици на 
земјоделско земјиште, или истото го користат како родни-
ни од прв наследен ред, не се вршители на земјоделска 
дејност во смисла на овој закон и се оданочуваат согласно 
со прописите од даночната област. 

Лицата од ставот 6 на овој член се евидентираат во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

 
Член 8 

Како земјоделска дејност од помал обем во смисла на 
овој закон се смета вршење на земјоделска дејност лично 
од страна на земјоделецот и најмногу десет вработени 
вклучувајќи ги и членовите на семејството како и најмно-
гу пет сезонски работници. 

Индивидуалниот земјоделец чие работење ја надмину-
ва земјоделската дејност од помал обем должен е да се ре-
гистрира како трговец. 

 
Член 9 

Земјоделската дејност може да се врши на целата те-
риторија на Република Македонија. 

 
Член 10 

Вршителот на земјоделската дејност може своите про-
изводи да ги продава на местото на производство, во сво-
јот дом и на определени места предвидени за пласман на 
земјоделски производи (пазари), доколку ги исполнува ус-
ловите предвидени со овој или друг закон. 

 
Член 11 

За вршење на земјоделска дејност вршителот треба да 
го исполнува следниот основен услов: 

- Дејноста да ја врши на земјоделско земјиште на кое 
има право на сопственост или го има добиено врз правна 
основа од сопственикот (концесија, закуп, плодоуживање 
и друго), или да има капацитети за соодветната земјодел-
ска дејност. 
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Член 12 
Седиште на вршителот на земјоделска дејност е место-

то во кое вршителот на дејноста има живеалиште, односно 
регистрирано седиште. 

 
Член 13 

Вршителот на земјоделска дејност мора да има фирма. 
 

Член 14 
Во поглед на вршењето земјоделска дејност, вршите-

лот на земјоделската дејност е должен: 
1. Дејноста да ја врши во согласност со одредбите на 

овој закон, односно Законот за трговски друштва и Зако-
нот за земјоделско земјиште и со одредбите на други со-
одветни прописи. 

2. На видно место да истакне ценовник на своите зем-
јоделски производи доколку ги продава на мало, и 

3. Да не произведува, односно да не става во промет 
сопствени земјоделски производи што предизвикуваат 
штетни последици за здравјето на луѓето, растенијата и 
добитокот. 

 
Член 15 

Вршителот на земјоделска дејност е должен да се ре-
гистрира согласно со одредбите на овој закон, односно За-
конот за трговски друштва. 

Вршителот на земјоделска дејност не може да започне 
со вршење земјоделска дејност без да биде запишан во со-
одветниот регистар. 

Вршителот на земјоделска дејност може да се регис-
трира само во својство на еден од видовите вршители на 
земјоделска дејност пропишани со членот 7 на овој закон. 

 
Член 16 

Вршителот на земјоделска дејност може да ја врши са-
мо земјоделската дејност, односно дејностите што се озна-
чени во решението за упис во соодветниот регистар. 

 
Член 17 

Владата и другите надлежни институции, во однос на 
вршителите на земјоделска дејност, преземаат соодветни 
финансиски и други активности заради обезбедување на 
развојот на земјоделството. 

 
II. ВРШИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 
 

Глава прва 
Индивидуален земјоделец како вршител  

на земјоделска дејност 
 

Услови и начин за вршење на земјоделска дејност  
од страна на индивидуалниот земјоделец 

 
Член 18 

Индивидуалниот земјоделец може да врши земјодел-
ска дејност ако покрај основниот услов предвиден во чле-
нот 11 на овој закон ги исполнува и следниве услови: 

1. Да е полнолетен; 
2. Да има општа здравствена способност; 
3. Да не е во работен однос или пензионер; 
4. Со правосилна пресуда да не му е изречена мерка на 

безбедност забрана за вршење дејност; 
5. Да ги има намирено пристигнатите даночни обврски 

и други јавни давачки и 
6. Да не е запишан во трговскиот регистар. 
 

Член 19 
На физичко лице кое е во работен однос, односно кое 

е корисник на пензија, може да му се дозволи да врши ре-
гистрирана земјоделска дејност од помал облик, доколку 
во рок од еден месец од денот на одбивањето на уписот во 
регистарот на индивидуални земјоделци ќе достави доказ 
до подрачната единица на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: 
подрачна единица на Министерството) дека работниот од-
нос му престанал, односно се откажал од пензијата. 

 
 

Доколку доказот од ставот 1 на овој член не се достави 
во утврдениот рок, подрачната единица на Министерство-
то по службена должност ќе утврди дека не постоел пра-
вен основ за упис во регистарот на индивидуалните земјо-
делци, т.е. дека одбивањето на уписот е основано. 

 
1. Упис во регистарот на индивидуални земјоделци 

 
Член 20 

За вршење на земјоделска дејност во смисла на ставот 
1 од членот 7 од овој закон индивидуалниот земјоделец 
поднесува барање до подрачната единица на Министерс-
твото за упис во регистарот во местото каде се наоѓа зем-
јоделското земјиште на кое се врши дејноста. 

Со барањето, индивидуалниот земјоделец ги приложу-
ва и доказите од членот 18 точки од 1 до 6 на овој закон. 

Подрачната единица на Министерството во рок од 15 
дена од добивањето на барањето за упис во регистарот до-
несува решение за упис на вршење на земјоделска дејност. 

Против решението од ставот 3 на овој член со кое се 
одбива уписот може во рок од 15 дена од приемот да се 
изјави жалба до комисијата за решавање на управни рабо-
ти во втор степен од областа на земјоделството на Владата 
на Република Македонија. 

 
Член 21 

Решението за упис за вршење на земјоделска дејност 
во регистарот што го води подрачната единица на Минис-
терството содржи: 

1) име, татково име, презиме и адреса на живеалиште-
то на индивидуалниот земјоделец; 

2) единствен матичен број на граѓанинот; 
3) предмет на работењето и шифра на дејноста; 
4) фирма и седиште и 
5) скратен назив на фирмата доколку ја има. 
По еден примерок на решението од ставот 1 на овој 

член подрачната единица на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, во местото на живеење 
на индивидуалниот земјоделец го доставува до Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
до Органот на управата надлежен за јавните приходи, во 
местото каде што е регистрирана земјоделската дејност, 
Фондот за пензиското и инвалидското осигурување, Фон-
дот за здравствено осигурување и службата надлежна за 
посредување при вработување во местото на живеење на 
индивидуалниот земјоделец. 

Со уписот на земјоделската дејност во регистарот, 
земјоделецот стекнува својство на индивидуален земјоде-
лец. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство ќе донесе поблизок пропис за формата и содржината 
на регистарот на индивидуални земјоделци. 

 
 
 

2. Фирма на индивидуалниот земјоделец 
 

Член 22 
Индивидуалниот земјоделец мора да има фирма. 
Фирмата содржи: 
- Име кое упатува на предметот на работењето; 
- Име и презиме на индивидуалниот земјоделец; 
- Предмет на работење и 
- Седиште на индивидуалниот земјоделец. 
 

Член 23 
Фирмата под која индивидуалниот земјоделец ја врши 

земјоделската дејност гласи на македонски јазик, со ки-
рилско писмо, а може, покрај тоа, во превод да гласи и на 
други јазици и писма, но содржината мора да биде иста. 

 
Ако фирмата под која индивидуалниот земјоделец ја 

врши земјоделската дејност, гласи, покрај на македонски, 
и на други јазици и писма, во регистарот на земјоделци се 
запишува и на другите јазици и писма. 
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Во регистарот на индивидуалните земјоделци кој се 
води во подрачните единици на Министерството, не може 
иста или слична дејност која ја врши друго лице да биде 
запишана под иста фирма. 

 
Член 24 

Индивидуалниот земјоделец во своето работење мора 
да ја употребува фирмата под која ја врши земјоделската 
дејност, како што е запишано во регистарот на индивиду-
ални земјоделци. 

Индивидуалниот земјоделец може да употребува и 
скратен назив на фирмата под кој ја врши земјоделската 
дејност, кој го разликува од другите индивидуални земјо-
делци. 

Скратениот назив се запишува во регистарот на инди-
видуалните земјоделци. 

 
 

3. Седиште 
 

Член 25 
Седиште на индивидуалниот земјоделец е местото во 

кое тој живее. 
 
 

4. Евиденција за продадени производи 
 

Член 26 
Индивидуалниот земјоделец не води деловни книги, а 

неговите даночни обврски се утврдуваат паушално, со по-
себен пропис на Управата за јавни приходи. 

 
 

5. Одговорност за обврските 
 

Член 27 
Индивидуалниот земјоделец за обврските спрема тре-

ти лица одговара со целиот свој имот. 
 

6. Привремено запирање на земјоделската дејност 
 

Член 28 
Индивидуалниот земјоделец може привремено да зап-

ре со работа во случај на: 
1. Болест - додека трае неспособноста за работа; 
2. Служење или дослужување на воената обврска и 
3. Притвор или издржување на казна затвор - до шест 

месеци, односно изречена мерка на безбедност со која е 
забрането вршењето на дејноста од шест месеци до една 
година. 

Во случаите од ставот 1, точки 1, 2 и 3 на овој член ин-
дивидуалниот земјоделец за вршење на земјоделска деј-
ност може привремено да вработи лице кое ќе ја води зем-
јоделската дејност, ако ги исполнува условите од членот 
18 на овој закон, за што е должен да ја извести подрачната 
единица на Министерството во рок од три дена од денот 
на евидентирањето на договорот за работа при службата 
надлежна за посредување при вработување. 

Запирање на вршењето дејност помалку од 30 дена не 
се смета како привремено запирање. 

Земјоделецот е должен во рок од седум дена да го при-
јави привременото запирање за вршење дејност на подрач-
ната единица на Министерството. 

 
Член 29 

Подрачната единица на Министерството кај која е из-
вршен уписот во регистарот на индивидуални земјоделци, 
по барање на индивидуалниот земјоделец, издава решение 
за привремено запирање на земјоделска дејност. 

Решението од ставот 1 на овој член се доставува до др-
жав ите органи од членот 21 став 2 на овој закон. н 

Член 30 
Ако индивидуалниот земјоделец започне со вршење на 

дејноста пред определеното време утврдено со решението 
за привремен престанок, должен е да го пријави продол-
жувањето на вршењето на земјоделска дејност на подрач-
ната единица на Министерството, во рок од три дена од 
престанокот на причината поради која настанало привре-
меното запирање на земјоделската дејност. 

За продолжувањето на вршењето на земјоделската деј-
ност во смисла на ставот 1 од овој член подрачната едини-
ца на Министерството во рок од три дена ги известува др-
жавните органи предвидени во членот 21 став 2 на овој за-
кон. 

Индивидуалниот земјоделец при пријавување на про-
должувањето на вршење на дејноста во случаите од чле-
нот 28 став 2 на овој закон, должен е да достави доказ де-
ка го раскинал договорот за работа доколку го надминува 
бројот на вработени од членот 8 на овој закон. 

 
Член 31 

Индивидуалниот земјоделец престанува да врши деј-
ност и се брише од регистарот на индивидуални земјодел-
ци: 

1. Со одјавување и 
2. По сила на закон. 
 

Член 32 
Во случај на престанок на дејноста на индивидуалниот 

земјоделец со одјавување, подрачната единица на Минис-
терството донесува решение врз основа на писмено бара-
ње на индивидуалниот земјоделец. 

Ако во одјавата не е означен денот на престанување на 
работата на индивидуалниот земјоделец, како ден на прес-
танување на работата на индивидуалниот земјоделец се 
смета денот на поднесување на барањето. 

Решението од ставот 1 на овој член се запишува во ре-
гистарот на индивидуални земјоделци и се доставува до 
надлежните органи од членот 21 став 2 на овој закон. 

Индивидуалниот земјоделец е должен најмалку 30 де-
на пред престанувањето на вршењето на дејноста, преста-
нокот да го објави во јавно гласило. 

 
Член 33 

Подрачната единица на Министерството ќе го избри-
ше решението за упис во регистарот на индивидуалните 
земјоделци и ќе го огласи престанокот на вршењето на 
земјоделската дејност ако утврди дека земјоделецот го до-
бил решението за упис врз основа на лажни докази. 

 
7. Престанок на вршење на земјоделската дејност 
 

Член 34 
Индивидуалниот   земјоделец   престанува   да   ја   вр-

ши земјоделската дејност, по сила на закон, ако: 
1. Ја загуби деловната способност или умре, освен во 

случаите кога член на семејството може да ги изврши за-
почнатите обврски, но не подолго од една година; 

2. Е осуден на издржување казна затвор во траење по-
долго од шест месеци; 

3. Со правосилно решение или правосилна судска од-
лука му биде забрането вршење на земјоделска дејност; 

4. Засновал работен однос, стекнал право на пензија или 
започнал со вршење на друг деловен потфат и 

5. Го надмине вршењето на земјоделска дејност од по-
мал обем. 

 
Глава втора 

 
Трговец како вршител на земјоделска дејност  

 
Член 35 

Трговецот (трговец-поединец и трговско друштво) мо-
же да врши земјоделска дејност ако покрај основниот ус-
лов за вршење земјоделска дејност пропишан во членот 11 
на овој закон има и стручно образование, односно стручна 
оспособеност за вршење на дејноста. 

 
Член 36 

Трговецот има стручно образование во смисла на чле-
нот 35 од овој закон ако стекнал најмалку диплома за за-
вршено соодветно средно земјоделско училиште. 

 
Стручната оспособеност на трговецот во смисла на 

членот 35 од овој закон се проверува од комисија форми-
рана од министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство. 
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Ако трговецот не исполнува еден од условите пропи-
шани во членот 35, земјоделската дејност ќе може да ја 
врши ако вработи лице кое го исполнува тој услов. 

 
Примена на одредбите од Законот 

за трговски друштва 
 

Член 37 
На трговецот како вршител на земјоделска дејност во 

поглед на условите, начинот на вршење земјоделска деј-
ност, надзорот и казнените одредби се однесуваат одред-
бите од Законот за трговски друштва доколку со овој за-
кон поинаку не е предвидено. 

 
Глава трета 

Земјоделска задруга како вршител  
на земјоделска дејност 

 
Член 38 

Земјоделска задруга е облик на доброволно здружува-
ње на материјални средства и труд на физички лица зара-
ди обезбедување подобри услови за вршење земјоделска 
дејност, со давање разновидни услуги од страна на задру-
гата на нејзините членови, ако е запишана во соодветен 
регистар. 

 
Видови на земјоделски задруги 

 
Член 39 

Како земјоделска задруга во смисла на членот 38 од 
овој закон се смета здружувањето заради обезбедување на 
целиот процес или на одделни фази од производниот про-
цес на одреден вид или на повеќе видови     земјоделски 
производи (специјализирана и повеќефункционална зад-
руга). 

 
Член 40 

Како земјоделска задруга во смисла на членот 38 од 
овој закон се смета и здружувањето на земјоделските зем-
јишта, на кои членовите на задругата имаат право на сопс-
твеност, или задругата има право на закуп, заради рацио-
нално производство на одреден вид или видови земјодел-
ски производи (производна и работна земјоделска задру-
га). 

 
Примена на одредбите од посебни закони 

 
Член 41 

На земјоделските задруги во поглед на условите, начи-
нот на вршење на дејноста и организацијата ќе се приме-
нуваат посебни прописи. 

 
III. НАДЗОР 

 
Член 42 

Надзор над законитоста на работата на вршителите на 
земјоделска дејност врши Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Инспекцискиот надзор над спроведувањето на одред-
бите на овој закон во однос на исполнување на условите 
за вршење на земјоделска дејност ги врши Републичкиот 
инспекторат за земјоделство, како и други надлежни ин-
спекциски органи во врска со одделни прашања утврдени 
со овој закон од нивна надлежност. 

 
Член 43 

Ако земјоделската дејност, односно дејностите се вр-
шат без да бидат запишани во соодветниот регистар, над-
лежниот инспектор ќе донесе решение со кое ќе го забра-
ни вршењето на дејноста, односно дејностите. 

 
 

Член 44 
Ако во вршењето на дејноста индивидуалниот земјо-

делец ги надминува условите за вршење земјоделска деј-
ност од помал обем утврдени во членот 8 од овој закон, 
надлежниот инспектор ќе донесе решение за забрана на 
вршење на дејноста во својство на индивидуален земјоде-

лец и за тоа ќе го извести Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство кое го извршило упи-
сот во регистарот на индивидуални земјоделци. 

Против решението од ставот 1 на овој член во рок од 
15 дена од денот на приемот може да се изјави жалба до 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на 
овој член не го одлага извршувањето на решението. 

 
Член 45 

Ако земјоделската дејност, односно дејностите се вр-
шат од лице кое не исполнува еден од условите од членот 
11 (за индивидуален земјоделец), односно еден од услови-
те од членовите 11 и 35 (за трговец), земјоделскиот ин-
спектор ќе донесе решение со кое ќе се забрани вршење 
на дејноста, односно дејностите. 

 
Член 46 

Ако во вршењето на земјоделската дејност вршителот 
произведува, односно става во промет сопствени земјо-
делски производи што предизвикуваат штетни последици 
за здравјето на луѓето, растенијата и добитокот, пазарниот 
инспектор ќе донесе решение со кое ќе го забрани нивно-
то пуштање во промет. 

 
Член 47 

Ако во вршењето на земјоделската дејност вршителот 
произведува, односно става во промет сопствени земјо-
делски производи кои не ги исполнуваат еколошките свој-
ства согласно со еколошките прописи, надлежниот ин-
спектор ќе донесе решение со кое ќе забрани натамошно 
произведување, односно ставање во промет на тие видови 
производи. 

 
IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 48 

Со парична казна од 15.000 до 150.000 денари ќе се 
казни за прекршок трговец кој врши земјоделска дејност, 
ако: 

1. Дејноста ја врши од лице кое не ги исполнува усло-
вите од членовите 11, 35 и 36 став 3 на овој закон; 

2. Не ја врши дејноста согласно со одредбите на овој 
закон, на Законот за трговски друштва и Законот за земјо-
делско земјиште и на соодветните прописи (член 14 став 1 
точка 1); 

3. На видно место не истакне ценовник на своите про-
изводи доколку ги продава на мало (член 14 став 1 точка 
2); 

4. Произвел, односно пуштил во промет производ што 
предизвикува штетни последици за здравјето на луѓето, 
растенијата и добитокот (член 14 став 1 точка 3); 

5. Врши, односно започнува да врши земјоделска деј-
ност без да се регистрира, односно без да биде запишан во 
трговскиот регистар (член 15 ставови 1 и 2); 

6. Во трговскиот регистар се регистрира во повеќе од 
едно својство од видовите на вршители на земјоделска 
дејност, пропишани со членот 7 на овој закон (член 15 
став 3) и 

7. Врши земјоделска дејност, односно дејности што не 
се означени во решението за упис во трговскиот регистар 
(член 16). 

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок од 3.000 до 10.000 денари и одговорното лице 
кај трговецот кој врши земјоделска дејност. 

 
Член 49 

Со парична казна од 8.000 до 30.000 денари ќе се каз-
ни за прекршок индивидуалниот земјоделец ако: 

 
1. Ако не се регистрира согласно со членот 8 став 2 на 

овој закон; 
 
2. При вршењето на земјоделската дејност, односно 

дејности не исполнува еден од условите од членот 11 и 
еден од условите од членот 18 на овој закон; 
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3. Не ја врши дејноста согласно со одредбите на овој 
закон, Законот за земјоделско земјиште и соодветните 
прописи (член 14 став 1 точка 1); 

4. На видно место не истакне ценовник на своите про-
изводи, доколку ги продава на мало (член 14 став 1 точка 
2); 

5. Произвел, односно пуштил во промет производ што 
предизвикува штетни последици за здравјето на луѓето, 
растенијата и добитокот (член 14 став 1 точка 3); 

 
6. Врши, односно започнува да врши земјоделска деј-

ност без да се регистрира, односно без да биде запишан во 
регистарот на индивидуалните земјоделци (член 15 ставо-
ви 1 и 2); 

7. Се регистрира во повеќе од едно својство на видови-
те вршители на земјоделска дејност, пропишани со членот 
7 на овој закон (член 15 став 3 и член 18 став 1 точка 6); 

8. Врши земјоделска дејност, односно дејности што не 
се означени во решението за упис во регистарот на инди-
видуални земјоделци (член 16); 

9. Во своето работење не ја употребува фирмата под 
која ја врши земјоделската дејност како што е запишана 
во регистарот на индивидуални земјоделци (член 24); 

10. Во рок од седум дена не го пријави привременото 
запирање за вршење дејност на подрачната единица на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство (член 28 став 4); 

 
11. Започне со вршење на дејноста пред определеното 

време утврдено со решението за привремен престанок, без 
да го пријави продолжувањето на вршењето на земјодел-
ска дејност на подрачната единица на Министерството во 
рок од три дена од престанокот на причината поради која 
настанало привременото запирање на земјоделската деј-
ност, и ако не достави доказ дека со вработениот работник 
го раскинал договорот за работа, доколку бројот на врабо-
тените го надминува бројот определен со членот 8 на овој 
закон (член 28 став 2) и 

 
12. Најмалку 30 дена пред престанувањето на вршење-

то на дејноста престанокот не го објави во јавно гласило 
(член 32 став 4); 

За дејствијата од ставот 1, точка 5 на овој член, покрај 
паричната казна ќе се изрече и мерка за безбедност - заб-
рана за вршење на дејноста од три месеци до една година. 

За дејствијата од ставот 1 точки 9 и 10 на овој член, 
покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка - 
забрана за вршење на земјоделска дејност во траење од 
три месеци до една година, доколку прекршокот се повто-
ри. 

 
Член 50 

Со парична казна од 8.000 до 30.000 денари ќе се каз-
ни за прекршок физичко лице кое се занимава со земјодел-
ство спротивно на член 7 став 4 од овој закон. 

 
 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 51 
Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила 

на овој закон ќе се извршат нужните усогласувања во За-
конот за трговски друштва. 

 
Член 52 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

 

148. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
Се прогласува Законот за Фондот за земјоделство, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 30 јануари 2002 година. 
 

         Бр. 07-520/1                                  Претседател  
30 јануари 2002 година          на Република Македонија,  
             Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател  
на Собранието на Република  

Македонија, 
Оломан Сулејмани, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се основа Фонд за земјоделство (во ната-

мошниот текст: Фонд) и се утврдуваат изворите за обезбе-
дување средства на Фондот и нивната намена. 

 
Статус на Фондот 

 
Член 2 

Фондот финансиски го поддржува развојот на земјо-
делството, преку вршителите на земјоделската дејност од 
сите сектори на земјоделството. 

 
Член 3 

Фондот има својство на правно лице. 
Фондот дејствува согласно со одредбите на овој закон. 
Фондот има статут. 
Фондот има посебна жиро-сметка. 
 

Член 4 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 
Фондот има свои подрачни единици. 
 
 

II. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА РАБОТА  
НА ФОНДОТ 

 
Делокруг на работа на Фондот 

 
Член 5 

Фондот ги врши следниве работи: 
1) дава финансиска помош - кредити на вршителите на 

земјоделската дејност; 
2) се грижи за развој на ефикасни земјоделски стопан-

ства и за подобрување на структурите на земјоделските 
имоти; 

3) обезбедува услови за зголемување на приходот на 
вршителите на земјоделската дејност, односно за намалу-
вање на производствените трошоци; 

4) се грижи за унапредување на регионите со лоши со-
цијално-економски и неповолни природни услови, како и 
со структурно прилагодување на регионите кои заостану-
ваат во својот развој; 

5) овозможува развој и усовршување на производстве-
ната структура во земјоделството; 

6) предлага нови технологии и го подобрува квалите-
тот на земјоделските производи; 
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7) дава финансиска помош за одржување на земјодел-
ските имоти со мал обем на производство; 

8) се грижи за развој на стабилен внатрешен пазар на 
земјоделските производи, како и изнаоѓа надворешни па-
зари за земјоделските производи; 

9) се грижи за развој на интензивното земјоделско 
производство и за негово одржување со почитување на 
еколошките барања; 

10) развива сопствен информативен систем со подато-
ци за состојбата на приходите во Фондот и со податоци за 
доделените средства од Фондот; 

11) врши осигурување на вршителите на земјоделската 
дејност и  

12) врши и други работи утврдени со закон. 
 

Член 6 
За давање финансиска помош во земјоделството на вр-

шителите на земјоделската дејност, Фондот донесува го-
дишна програма. 

На годишната програма, од ставот 1 на овој член, по 
претходно мислење од министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, согласност дава Владата на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 7 

Реализацијата на мерките предвидени во годишната 
програма од членот 6 на овој закон ја врши Фондот, а за 
тоа го известува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

 
Член 8 

Право да бараат финансиска помош од Фондот имаат 
регистрираните вршители на земјоделска дејност. Барање-
то за добивање финансиска помош, вршителите на земјо-
делската дејност, го поднесуваат до Фондот, преку него-
вите подрачни единици. 

 
Член 9 

Фондот е должен најмалку еднаш годишно да доставу-
ва извештај за својата работа на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и Владата на Репуб-
лика Македонија. 

Годишниот извештај се доставува во рок од 60 дена од 
истекот на рокот за доставување на годишната сметка на 
Фондот. 

 
III. ОРГАНИ НА ФОНДОТ 

 
Член 10 

Органи на Фондот се: 
1) Управен одбор и 
2) директор. 
 
 

Управен одбор 
 

Член 11 
Со Фондот управува Управниот одбор. 
Управниот одбор се состои од 11 члена кои ги имену-

ва Владата на Република Македонија за време од четири 
години и тоа: 

- петмина претставници од вршителите на земјодел-
ската дејност (тројца од индивидуалните земјоделци, еден 
од земјоделците трговци и еден од земјоделските задру-
ги); 

- тројца претставници од Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство; 

- еден претставник од Министерството за финансии и 
- двајца претставници од научни и стручни установи. 
Управниот одбор од своите членови избира претседа-

тел и заменик. 
За своето работење Управниот одбор донесува делов-

ник. 
 

Делокруг на работа на Управниот одбор 
 

Член 12 
 
Управниот одбор на Фондот ги врши следниве работи: 
1) донесува статут на Фондот; 
2) донесува годишна програма; 
3) донесува акти за организација и систематизација на 

Фондот; 
4) донесува Финансиски план на Фондот; 
5) усвојува завршна сметка и годишен извештај на 

Фондот; 
6) разгледува прашања, извештаи, информации и дру-

ги материјали во врска со состојбата во земјоделството, 
како и во врска со проблемите од давањето финансиска 
помош на вршителите на земјоделската дејност; 

7) донесува одлуки за користење на средствата од 
Фондот, за одобрување на кредити, гаранции, субвенции и 
други работи утврдени со Статутот на Фондот; 

8) предлага избор и разрешува директор и заменик на 
директорот на Фондот; 

9) формира комисии и други работни тела по потреба 
и 

10) одлучува за други работи утврдени со закон и ста-
тут на Фондот. 

 
Член 13 

 
Управниот одбор полноважно работи и ги донесува 

одлуките со мнозинство на гласови од вкупниот број на 
членови. 

Пред донесување на општите акти предвидени со овој 
закон Управниот одбор мора да побара мислење од асоци-
јациите на вршителите на земјоделската дејност. 

 
Директор 

 
Член 14 

Директорот на Фондот има заменик. 
За директор на Фондот и негов заменик се именува ли-

це со високо образование. 
Директорот на Фондот и неговиот заменик ги именува 

и разрешува Владата на Република Македонија, на пред-
лог на министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

 
Член 15 

 
Директорот на Фондот ги врши следниве работи: 
1) раководи со работата на Фондот; 
2) го застапува и претставува Фондот; 
3) предлага општи акти; 
4) се грижи за спроведување на прописите и општите 

акти на Фондот; 
5) ги спроведува одлуките на Управниот одбор; 
6) назначува и разрешува службеници на Фондот; 
7) дава предлози за формирање стручна служба на 

Фондот; 
8) потписник е на сметката на Фондот и 
9) врши други работи утврдени со закон и статутот на 

Фондот. 
 

Член 16 
 
Директорот на Фондот и неговиот заменик ќе се разре-

шат пред рокот за кој се именувани ако: 
- настане некоја од причините поради кои, според про-

писите за работните односи, му престанува работниот од-
нос по сила на законот; 

- не постапува според законот, статутот и општите ак-
ти на Фондот, не ги спроведува одлуките на Управниот 
одбор или постапува спротивно на нив; 

- со својата неправилна и несовесна работа му предиз-
вика на Фондот значителна штета или ако ги занемарува, 
или не ги извршува своите обврски и поради тоа настанат 
потешки нарушувања во дејноста на Фондот; 
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- го попречува или на друг начин го оневозможува ос-
тварувањето на одлуките на Управниот одбор предвидени 
во членот 12 став 1 точка 7 од овој закон. 

 
Стручна служба на Фондот 

 
Член 17 

Заради обезбедување на непречено, рационално и ус-
пешно вршење на работите на Фондот, се основа Стручна 
служба. 

 
Статут 

 
Член 18 

Со статутот на Фондот особено се уредуваат: 
- организацијата и начинот на работењето на Фондот; 
- правата, обврските и одговорностите на органите на 

Фондот; 
- претставувањето и застапувањето на Фондот; 
- јавноста во работењето на Фондот и неговите органи; 
- постапката за избор и разрешување на директор на 

Фондот и неговиот заменик; 
- начинот на предлагање на членовите на Управниот 

одбор и 
- други прашања од значење за работењето на Фондот. 
Согласност на статутот на Фондот дава Владата на Ре-

публика Македонија. 
 

 
IV. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

 
Член 19 

 
Фондот за своето работење остварува средства во ви-

сина од: 
- 50% од приходот од закупот и концесиите на земјо-

делското земјиште во сопственост на државата; 
- 50% од продажбата на земјоделското земјиште во 

сопственост на државата; 
- 4% од висината на премијата за осигурување на зем-

јоделските култури, животни, машини, згради и опрема; 
- 0,033% трансфер на таксата за извоз на непреработе-

ни и преработени земјоделски производи од вредноста на 
производот од Програмата за поттикнување на развојот на 
земјоделството на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во Фондот; 

- 50% од остварената царина од увоз на земјоделска 
механизација и опрема; 

 
- неповратна помош, донации и спонзорства, како и 

други средства добиени од Меѓународни институции и 
Европската унија; 

 
- 100% од прелевмани за примарни земјоделски произ-

води и 50% за преработени и 
 
- 100% од средствата кои ги плаќаат правните и фи-

зичките лица за задолжителен здравствен преглед на рас-
тенијата и пратките од растенијата и производите од рас-
тително потекло, како и пратки на средства за заштита на 
растенијата за увоз, извоз, превоз и транзит преку грани-
цата на Република Македонија и 

 
- 100% од средствата кои ги плаќаат правните и фи-

зичките лица за ветеринарен и санитарен преглед и кон-
трола во прометот преку границата на Република Македо-
нија на пратки на животни, производи, суровини и отпадо-
ци од животинско потекло, пратки кои содржат состојки 
од животинско потекло, семе за вештачко осеменување, 
оплодени јајца, клетки ембриони, сточна храна, шталско 
ѓубре, осока, компост и други предмети кои се извезуваат, 
увезуваат или се провозуваат - транзитираат и се товарат, 
претоваруваат, растоваруваат на пропишан начин, како и 
од средствата за извршена дезинфекција на моторни вози-
ла кои влегуваат во Република Македонија и 

- други случаи. 

Член 20 
За начинот на остварувањето на правото од финанси-

ска помош на Фондот од страна на вршителите на земјо-
делската дејност, министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство ќе донесе поблизок пропис. 

 
Член 21 

Средствата од Фондот се доделуваат за: 
- реализација на работите согласно со членот 5 на овој 

закон; 
- други дејности предвидени во годишната програма 

од членот 6 на овој закон; 
- управување, администрирање и други трошоци повр-

зани со дејноста на Фондот и 
- финансирање на проекти предвидени во плановите за 

регионален развој и за ревитализација на селото. 
 

Резерва на Фондот 
 

Член 22 
Фондот формира резерва на средствата со издвојување 

од вишокот на приходите над трошоците остварени во 
претходната година. 

Издвојувањето на резерва на Фондот се врши додека 
резервата не достигне висина од 8% од трошоците на 
Фондот остварени во претходната година. 

Средствата на резервата се користат за обезбедување 
на стабилно и ликвидно работење на Фондот. 

 
 

V. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 23 
Надзор на законитоста на работата на Фондот врши 

Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство може да запре од извршување општ акт на Фон-
дот, ако не е во согласност со законот или Уставот, до до-
несување на одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија. 

Ако министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство во рок од 30 дена од денот на донесувањето на 
решението за запирање на актот не поведе постапка пред 
Уставниот суд, решението за запирање на извршувањето 
престанува да важи. 

 
Член 24 

Ревизија на материјалното и финансиското работење 
на Фондот се врши согласно со Законот за државната ре-
визија. 

 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 25 
Фондот почнува со работа со денот на именувањето на 

директорот и Управниот одбор. 
Именувањата од ставот 1 на овој член ќе се извршат во 

рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

 
Член 26 

За отпочнување со работа на Фондот, средствата се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 27 

Статутот на Фондот ќе се донесе во рок од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 28 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македонија. 
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149. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија издаваат 

 
У К А З 

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

ТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за здравственото осигурување, 
 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 30 јануари 2002 година. 
 

         Бр. 07-514/1                                 Претседател  
30 јануари 2002 година          на Република Македонија,  
             Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател  
на Собранието на Република  

Македонија, 
Оломан Сулејмани, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за здравственото осигурување ("Службен 
весник на Република Македонија" број 25/2000 и 96/2000) 
во членот 27 став 1 по зборот "легитимација" се додаваат 
зборовите: "или картичка за здравствено осигурување". 

 
Ставот 2 се менува и гласи: 
"Формата и содржината на здравствената легитимаци-

ја, односно на картичката за здравствено осигурување, на-
чинот на издавање и користење, како и доказот од ставот 
1 на овој член ги утврдува Фондот со општ акт." 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година. 

___________ 
150. 

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување 
на буџетот ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-
ја за 2002 година кај сметката 637, кај Разделот 09002-Ми-
нистерство за финансии-функции на државата, во Програ-
ма 12-Функција, се врши намалување на потставката 
467121-Изградба на други објекти во износ од 
37.000.000,00 денари. 

 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637, кај Разделот 04002-
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија, во Програма 11-Администрација, се 
врши зголемување на потставката 468111-Реконструкција 
на градежни објекти во износ од 37.000.000,00 денари.   

 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
    Бр. 23-269/2                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
151. 

Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637, кај Разделот 09.002-
Министерство за финансии-функции на државата, Програ-
ма 12-Функција, потставката 427119-Пренесени обврски 
од претходна година се намалува за 5.000.000,00 денари, а 
кај Разделот 09.002-Министерство за финансии-функции 
на државата, Програма 12-Функција, потставката 443717-
Други неспомнати трансфери, се зголемува за 5.000.000,00 
денари.   

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
    Бр. 23-720/1                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
152. 

Врз основа на член 18 од Законот за платите и другите 
надоместоци на пратениците во Собранието на Република 
Македонија и другите избрани и именувани лица во Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 36/90, 44/90, 38/91 и 23/97) и врз основа на 
член 2 точка 6 став 3 алинеја 1 од Одлуката за основање 
на постојани работни тела на Собранието на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 61/98), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУН-

КЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА РАКО-
ВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГИ ИМЕНУВА СОБРА-
НИЕТО ИЛИ КОИ ГИ НАЗНАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕ-
ЛО НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за определување на коефициентите за 

утврдување на личните доходи на функционерите кои ги 
избира и именува Собранието на Република Македонија и 
на раководните работници кои ги именува Собранието 
или кои ги назначува надлежното тело на Собранието на 
Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 
44/90 и 19/91 и "Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 57/91 и 1/98), во точка 1 по алинеја 49 се додава но-
ва алинеја 49-а која гласи: 

 
"- Директор на Агенцијата за државни   
службеници            3,7" 
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По алинеја 56-а се додава нова алинеја 56-б која гласи: 
"- Заменик на директорот на Агенцијата 
за државни службеници          3,5" 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 февруари 2002 година. Одлу-
ката се објавува во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и 

     Бр. 14-658/1                              Претседател 
14 февруари 2002 година    на Комисијата за прашања 
              Скопје                      на изборите и именувањата,  
      Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
153. 

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на за-
коните и другите прописи и акти во "Службен весник на 
Република Македонија" ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. Живко Николовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија-Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие Службен весник на Република Македонија се именува 
Марија Ефремова, дипл. правник, државен советник за об-
ласта за меѓународно право и конзуларни работи во Ми-
нистерството за надворешни работи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
    Бр. 17-748/1                     Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
154. 

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата 
за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 
29.01.2002 година, Комисијата, издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На АД Радобанк Скопје се дава одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност - десетта емисија 
на 6.000 обични акции во вредност од 60.000.000,00 дена-
ри. 

 
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

 
3. Издавачот на хартии од вредност е должен да започ-

не со постапката за запишување и продажба на акциите 
најмалку 14 дена по објавувањето на јавен повик во еден 
од дневните весници што излегуваат на територијата на 
Република Македонија и по објавувањето на емисијата на 
веб страната на Берзата, на начин и под услови пропиша-
ни со член 46 од Законот за хартии од вредност. 

 
4. Издавачот на хартии од вредност е должен продаде-

ните хартии од вредност од оваа емисија да ги евидентира 
во Централниот депозитар за хартии од вредност. 

 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
6. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-

пуб ика Македонија". л 
    Бр. 07-1230/5-2001     Комисија за хартии од вредност 
29 јануари 2002 година                  Претседател, 
             Скопје       Никола Груевски, с.р. 

Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, судски број IV. СИ. 

бр. 7296/01, во правната работа на доверителот ЛУЕНА 
ХОЛДИНГ ЛТД Никозија Кипар, против должникот АД 
"ЦЕНТРО" увоз-извоз Скопје во Скопје, согласно член 
252б од ЗИП на ден 07.02.2002 година ја усвои спогодбата 
помеѓу странките за обезбедување на парично побарување 
на доверителот према должникот, со која на доверителот 
му се пренесуваат во сопственост следните недвижности, 
сопственост на должникот: 

 
1. Објект- продавница бр.133 која се наоѓа на ул. "Вод-

њанска" бр. 123 во Скопје со површина од 30 м2.  
2. Објект- продавница бр. 440 која се наоѓа во с. Бар-

довци, во Скопје со површина од 215 м2.  
3. Објект- продавница бр. 532 која се наоѓа на ул. "Рат-

ко Митрович" бб нас. Драчево,  Скопје со површина од 
316 м2.  

4. Објект- продавница бр. 126 која се наоѓа на ул. 
"Маршал Тито" бр. 3 во Скопје со површина од 134 м2. 

5. Објект- деловна просторија бр. 202, самопослуга во 
Скопје Север нас. Чаир, кула 2, локал 7, 8, 9, 10,  со повр-
шина од 191,81 м2.  

6. Деловен простор објект бр. 200, самопослуга маркет 
кој се наоѓа во Скопје нас. Топаанско Поле, со површина 
од 582,14 м2.  

7. Објект- продавница бр. 537 на ул. "Ратко Митрович" 
нас. Драчево, Скопје со површина од 58 м2.  

8. Објект- продавница бр. 507 на ул. "Петар Демјан" бб 
нас. К. Вода Скопје со површина од 26 м2.  

9. Објект- продавница бр.327 на ул. "2" бб с. Црешево, 
Скопско со површина од 60 м2.  

10. Објект- продавница бр. 204, 205 која се наоѓа на 
ул. "Цветан Димов" бб нас. Бутел II  Скопје со површина 
од 3.095 м2.  

11. Објект- продавница бр. 128 на ул. "Шуто Оризари" 
бб Скопје, со површина од 278 м2.  

12. Објект- продавница бр. 320 на ул. "Јужно Морав-
ска Бригада" бб нас. Ченто со површина од 365 м2.  

13. Објект- продавница бр. 323 на ул. "1105" бб нас. 
Ченто Скопје со површина од 209 м2.  

14. Објект- бр. 326 во с. Стајковци со површина од 126 
м2.  

15. Објект- продавница бр. 306 нас. Автокоманда ул. 
"Бамбол" бб Скопје со површина од 126 м2.  

16. Објект- продавница бр. 307 на ул. "Ордан Чопела" 
бр. 104 Скопје, со површина од 48м2.  

17. Објект- продавница бр. 176 на ул. "Серава" бр. 136, 
нас. Чаир, Скопје со површина од 36 м2.  

18. Објект- продавница бр. 434 на ул. "Ѓорче Петров" 
бр. 13 нас. Ѓорче Петров, Скопје со површина од 60 м2.  

19. Објект- магацин со настрешница на ул. "Железнич-
ка" бр. 27 Скопје со површина од 351 м2.  

20. Објект- продавница бр. 407 на ул. "Букурешка" бр. 
48 Скопје со површина од 62 м2.  

21. Објект- продавница бр. 401, самопослуга на бул. 
"Партизански Одреди" бр. 59 влез 4 во Скопје со површи-
на од 282,92 м2 , во која површина е влезена и површината 
на подрумската просторија со површина од 41,02 м2.  

22. Објект- продавница бр. 136 која се наоѓа на ул. 
"Водњанска" бб Скопје со површина од 150,19м2, и 

23. Објект- продавница супер маркет бр. 510/511 и бр. 
512 на ул. "Сава Ковачевич" бр. 13, нас. 11 Октомври од 
Скопје со површина од 1.660 м2.  

 
Преносот е извршен заради обезбедување на парично-

то побарување на доверителот кое го има према должни-
кот. Трошоците на огласот паѓаат на товар на должникот. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. СИ. бр. 7296/01.

                (4331) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Мерита Арифи 
родена Исмаили од с. Г. Седларце, против тужениот Џе-
мал Арифи од Тетово, ул. "Гостиварска" бр. 29, сега со не-
позната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужениот Џемал Арифи во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во 
Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, 
судот преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе 
му постави привремен старател, кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 49/2002. 
                                            (4342) 
_____________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

 
РЕГИСТАР 

 
       Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 3853/2001 од 8.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043060?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговско друштво на Друштвото за 
производство, трговија и услуги БЕРОКС-СП ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. "Огражден" бр. 2/2-4. 

Содружник: Павле Павлов и Стојче Павлов од Скопје. 
 
Управител: Павле Павлов од Скопје. 
Дејности: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 

22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 
22.33, 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, 1.36, 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, 52.11, 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, 52.23, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84. Во НТР 
друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехрамбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехрамбени 
производи, застапување и посредување, консигнациони 
складишта, комисионо работење, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 

3853/2001.           (29280) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3770/01 од 5.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042977?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги КИКО-ТЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Ка-
вадарци, ул. "Зелен Пазар" бр. 9, Кавадарци. 

 
Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство трго-

вија и услуги КИКО_ТЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Кава-
дарци. Единствен содружник на ТД е Темелков Ванчо од 
Кавадарци, ул. "Киро Спанџов" бр. 45. Седиштето на ТД е 
во Кавадарци на ул. "Зелен Пазар" бр. 9. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.02, 12.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 
17.54/2, 18.24, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 22.15, 
25.12, 25.13, 25.24, 26.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 

51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.05, над-
ворешна трговија со прехрамбени артикли, надворешна 
трговија со непрехрамбени артикли, посредување и заста-
пување, консигнација, малограничен промет со Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги во надворешен 
промет, услуги во меѓународниот транспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, агенциски услуги во транспорт. 

 
ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица, ТД одговара со целокупниот свој 
имот.Управител на ТД е Темелков Ванчо - без ограничу-
вање во овластувањата. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3770/01.

            (29281) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4045/2001 од 20.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043251?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговско друштво на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МА-ГО-НИ БАМБИ-
НО ДОО увоз-извоз Кратово, ул. "Иван Андреев" бр. 20. 

Содружници во друштвото се: Никола Горгиев од 
Штип, ул. "Борка Талев" бр. 40, Гордица Сандевска од 
Кратово, ул. "Иван Андреев", бр. 20 и Марјан Арсовски од 
Кратово, ул. "Гоце Делчев" бр. 50. 

Дејности: 01.00, 01.11/1, 01.12, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 51.11, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 74.12, 74.70, 74.84. Надворешна трговија со 
прехрамбени производи, надворешна трговија со непрех-
рамбени производи, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, малограничен про-
мет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. Во 
правниот промет друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и сред-
ства. 

Управител со неограничени овластувања е Никола 
Горгиев од Штип, ул. "Борка Талев" бр. 40. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4045/2001.           (29282) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег.бр. 3755/2001 од 7.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042962?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ФРИГО-ШОП КОМПАНИ ДОО Скопје, ул. 
"Трајко Бошковски" бр. 13а. 

Содружници на друштвото се Благоја Шопковски и 
Тони Арсов од Скопје. 

Дејности: 25.21, 25.23, 25.24, 28.11, 29.71, 45.21/1, 
45.21/2, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 561.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
5137, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.51, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
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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, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 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, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.223, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 74.13, 74.14, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.04 и надворешна трго-
вија со прехрамбени  и непрехрамбени производи, реек-
спорт, комисионо и консигнационо работење, застапување 
и посредување. Во правниот промет со трети лица друш-
твото настапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот свој имот. Управител без ограничувања е Благо-
ја Шопковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
3755/2001.            (29283) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3757/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042964?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и ус-
луги ТОМИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
"Шидска" бр. 78-б, Скопје. 

Основач: Томислав Спировски од Скопје, ул. "Шидска 
" бр. 78-б. 

Дејности; 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2,. 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 25.11, 25.12, 25.13, 26.40, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,45.44, 
45.45, 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, 
51.21, 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, 44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84. Надворешна трговија: надворешна тр-
говија со прехрамбени стоки, надворешна трговија со неп-
рехрамбени стоки, посредување и застапување со промет 
на стоки и услуги, малограничен промет со: Бугарија, СРЈ, 
Грција и Албанија, услуги во меѓународниот друмски со-
обраќај и шпедиција, превоз на патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, реекспорт, продажба на странски сто-
ки и консигнации. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва свое име и за своја сметка.За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Томислав Спировски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3757/2001.           (29284) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3740/2001 од 2.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042947?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги ОЛО_КО-
МЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Челопек, Оп. Брвеница. 

 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 36.12, 45.21, 45.32, 50.10, 

50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 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, 52.23, 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.  

Дејности од надворешно трговскиот промет: надво-
решна трговија со прехрамбени производи, надворешна 
трговија со непрехрамбени производи, унапредување на 
увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компенза-
циони работи, посредување во надворешно трговскиот 
промет, меѓународен транспорт на стоки, малограничен 
промет со соседните земји: Р. Албанија, Р. Бугарија, Р. Гр-
ција и СР Југославија. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
друштва истапува во свое име и за своја сметка. Трговско-
то друштво за обврските на друштвото основачот не одго-
вара, основачот го сноси ризикот во висина на основачки-
от влог. 

За управител се именува: Петре Јовановски управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. бр. 
3740/2001.           (29285) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје , со решението Трег. 
бр. 3803/2001 од 13.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043010?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за консалтинг и пос-
редување ПРИЗМАКСА ДООЕЛ Скопје, 12-та Ударна 
бригада бр. 2а Скопје. 

Дејности: 01.41/2, 20.30, 20.40, 45.12, 45.21, 45.24, 
45.21, 45.24, 45.45, 51.13, 51.14, 51.15, 51.18, 53.12, 65.21, 
65.23, 70.1, 70.11, 70.12, 70.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.84. 

ТР. Застапување и посредување во нтп, организирање 
на меѓународни саеми, контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоките во меѓународниот промет, услуги на 
складирање на стоки, вршење на стопански дејности во 
странство, отстапување на инвестициони работи на стран-
ско лице во Р. Македонија, изведување на инвестициони 
работи во странство, услуги на давање и користење на ин-
формации и знаење во стопанството. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет друштвото одговара со целиот свој имот.Содруж-
никот на друштвото не одговара за обврските на друштво-
то, а ризикот на работењето го сноси до висина на осно-
вачкиот влог согласно законските прописи. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот  и над-
ворешниот трговски промет е Петровски Златко управи-
тел без ограничување. 

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

3803/2001.           (29286) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје  со решението Трег. 

бр. 3677/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042884?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, транспорт, трговија и услуги ТАЏИ-ТУРС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. "Кримска" бр. 59а, Скопје. 

 
Назив: Друштво за производство, транспорт, трговија 

и услуги ТАЏИ-ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз. 
Седиште: ул. "Кримска" бр. 59а, Скопје. 
 
Основач: Наит Алиловски од Скопје, ул. "Кримска" 

бр. 59а. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.0, 15.31, 15.32, 15.51, 

15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/1, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 
25.11, 25.13, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 
15.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
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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, 
52.223, 52.24, 52.25, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.14, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Надворешна 
трговија со прехрамбени производи, надворешна трговија 
со непрехрамбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка.За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 

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

3677/2001.          (29287) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3268/2001  

од 2.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 
02042475?-8-01-000, го запиша основањето на ТРЕНДИ 
АКСЕСОРИ Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ, бул.  
Авној 40-1/8, Скопје. 

Скратен назив: ТРЕНДИ АКСЕСОРИ ДООЕЛ Скопје. 
Основач: Грозданка Дојчиновска од Скопје, ул. "Коста 

Новаковиќ" 20/4-11. 
Средства: Средства за основање изнесуваат вкупно 

160000 денари или 2500 евра. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во виси-

на на основачкиот влог. 
Дејности: Надворешна трговија со прехрамбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехрамбени произво-
ди. 51.16, 51.18, 51.22, 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, 51.64, 
52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63. 

Обврски и права: друштвото во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Управител: Марија Коста Новаковиќ 20/4-11-управи-
тел со неограничени овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. бр. 
3268/2001.           (29288) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2849/01 од 18.102001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042057?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, угостител-
ство, трговија и услуги УЧО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
увоз-извоз Кратово, ул. "Гоце Делчев" бр. 82/3. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 14.21, 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, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 
26.66, 27.21, 27.22, 27.34, 28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, .45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 5030/2, 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, 51.20, 51.21, 51.23, 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, 
52.21, 51.22, 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, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 

71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12., 74.13, 74.14, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 
92.72, 93.01, 82.50. Надворешна трговија со прехрамбени 
производи, надворешна трговија со непрехрамбени произ-
води, застапување, посредување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, консигнации, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен 
промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Гр-
ција, изведување на градежни работи во странство, турис-
тички работи во странство, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Невенче Сентова-уп-

равител без ограничување. Основач на друштвото е Тони 
Антевски. 

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

2849/2001.           (29289) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3809/2001 од 2.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043016?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за услуги и преве-
дувачки активности Ф.С. НОЛИ ДОО Скопје, ул. "Павле 
Илиќ" бр. 3/2-6. 

Содружници: Илир Ајдини со влог од 1.050 евра = 
65.100,оо ден. или 35%, Крешник Ајдини со влог од 1.050 
евра = 65.100,оо ден. или 35% и Енѓелуше Лимани со влог 
од 900 евра = 55.800,оо ден. или 30%. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одго-
вара со целиот свој личен имот. 

Дејности во ВТП: 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.83, 80.42, 92.40, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84. 

Дејности во ВТП: надворешна трговија со непрехрам-
бени производи, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, компензациони работи, консигнација, 
реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

Лице овластено за застапување - Енис Мисини - упра-
вител без ограничување.  

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

3809/2001.           (29290) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, Трег. 

Бр. 3768/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042975?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за модни агенциски услуги 
МОДЕЛСИН ДОО Експорт-Импорт, ул. "12 Ударна бри-
гада" бр. 2а, Скопје. 

 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 92.33, 92.34, 92.40, 93.02, 93.04, 93.05, 
82.42, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 17.71, 17.60, 74.81.  
Надворешна трговија со прехрамбени производи, надвореш-
на трговија со непрехрамбени производи, застапување, пос-
редување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консиг-
нација, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија 
и Р Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во 
странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
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Лице овластено за застапување е Наумовски Алексан-
дар, управител без ограничувања. Содружници се: Нау-
мовски Александар, Доганџиска Ирина и Ѓоргиева Нади-
ца. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3768/2001.           (28291) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег 
бр. 3664/2001 од 30.10.2001 година во регистарската 
влошка бр. 02042871?-8-01-000 го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БЕЛА-АРС ДООЕЛ Експорт-Импорт, Гевге-
лија, ул. "Гоце Делчев" бр. 70. 

 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 18.81/1, 
20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 6023, 
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, 92.34, 85.21, 72.60, 
93.02, 93.04. Надворешна трговија со прехрамбени произ-
води, надворешна трговија со непрехрамбени производи, 
застапување, посредување во промет со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бу-
гарија и Р Грција, 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 затапување е Карајкова Ратка-упра-

вител без ограничувања. Единствен содружник е Карајко-
ва Анабела. 

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

3664/2001.           (29292) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр2232/2001 од 26.06.2001 година во регистарската влош-
ка бр. 02041478?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за земјоделство, 
производство, трговија, сообраќај и услуги МЕККЕ МЕ-
ДИНЕ ДОО увоз-извоз Гостивар, ул. "Д. Влахов" бр. 13. 

Седиште: Гостивар, ул. "Д. Влахов" бр. 13 
Основачи: Сезгин Велиу од Гостивар и Шурета Велиу 

од Гостивар. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.61, 

15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 25.21/1, 45.21/2, 45.24, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.454, 50.10, 51.13, 51.1/, 51.19, 
51.31, 51.3/, 51.5/, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 
52.40, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 
52.74, 5.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05. Надворешна трговија со прехрамбени производи, 
надворешна трговија со непрехрамбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, из-
ведување на инвестициони работи во странство со домаш-
ни работници, вршење на меѓународни агенциски работи, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, консигнација.  

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Сезгин Велиу-управител со неограничени овластува-

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

2232/2001.           (29293) 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3670/2001 од 25.102001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042877?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги АС-БОСА ДОО експорт-импорт Куманово, 
ул. "Абдула Прешова" бр. 21. 

 
Се основа: Друштво за производство, трговија и услу-

ги АС-БОСА ДОО експорт-импорт Куманово со скратен 
назив АС-БОСА ДОО Куманово, со седиште на ул. "Абду-
ла Прешова" бр. 21, Куманово. 

Основачи на друштвото се Ѓуревска Лиљана и Спасов-
ска Соња од Куманово. 

Друштвото ќе ги обавува следниве дејности: 15.81/1, 
15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 
50.20, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 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, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.12/3, 74.83, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, консигнациона продажба, реекспорт и пос-
редување, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски 
превоз на стоки и патници, сообраќајно агенциски работи, 
туристички работи во странство, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со сите средства со кои располага. 

Ѓуревска Лиљана-управител со неограничено овласту-
вање во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 3670/2001.
            (29294) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр.3618/01 од 6.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042825?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Трговија на мало со непрехрамбени 
производи ТП ДИД - АО Арбенеше Медет Оломани, ул. 
"Братство Единство" бр. 2, Дебар. 

Основач: Арбенеше Оломани од Дебар, ул. "Едип Пап-
ранику" бр. 2. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43 и 52.44/3. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поединец 

истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
свои одговара со целиот свој личен имот. 

Арбенеше Оломани-управител без ограничувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3618/01.

            (29295) 
____________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3783/2001 од 5.11.2001 година, во регистарската влош-
ка  бр. 02042990?-3-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, изда-
ваштво, трговија и услуги МАТРИХ ДОО Тетово, ул. М. 
Тито лам. 13 лок. бр. 19. 

 
Основачи: Јумни Авзиу од с. Непроштено, Тетово, Не-

џат Каса од Тетово, Агим Букла од Тетово, Азиз Рамадани 
од с. Селце, Тетово,Таџидин Реџепи од с. Орашје, Тетово. 

Фирма: Друштво за производство, издаваштво, тргови-
ја и услуги МАТРИХ ДОО. 

Седиште: Тетово, ул. М. Тито лам. 13 лок. бр. 19. 
 
Дејности: 15.81/1, 15.86, 15.98/2, 20.40, 21.12, 21.21, 

21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 25.22, 45.21/1, 50.10, 
50.30, 50.50, 51.19, 51.21, 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, 51.64, 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, 
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52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83. 

Управител: за управител на Друштвото се одредува 
лицето Таџидун Реџепи од с. Орашје, Тетово. 

Овластувања: друштвото 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. 
3783/2001.           (92296) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3578/2001 од 5.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042785?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за градежништво, трговија, 
транспорт и услуги СТАРОГРАДБА ДООЕЛ  експорт-им-
порт Скопје, ул. "Нареден фронт" бр. 13/5, Скопје. 

Основач: Величковски Сашко од Крива Паланка, со 
стан на улица Наско Тамбурков број 66 Крива Паланка.  

Дејности во внатрешно работење: 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 15.81, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 37.20, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 51.40/1, 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, 51.31, 
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, 52.44/1, 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, 
60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.81, 74.81, 93.02, 93.04. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: надво-
решна трговија со прехрамбени производи, надворешна 
трговија со непрехрамбени производи, инженеринг (ин-
вестициони работи во странство), малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија, СР Југославија, превоз на пат-
ници и стоки во меѓународен сообраќај, меѓународна шпе-
диција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки, ме-
ѓународен транспорт на стоки, застапување на странски 
фирми, посредување во областа на прометот на стоки и 
услуги, комисионо работење, компензациона трговија, тр-
говија на консигнација. 

Управител на друштвото е лицето: Величковски Саш-
ко од Крива Паланка, со стан на улица Наско Тамбурков 
број 66 Крива Паланка. 

Управителот го застапува друштвото во внатрешното 
и надворешното трговско работење, со неограничени ов-
ластувања. 

Друштвото за сторените обврски во правниот промет 
со трети лица, одговара со целокупниот свој имот. 

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

3758/2001.           (29297) 
____________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3365/2001 од 30.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042572?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштво то со ЗТД на Друштвото 
за производство, услуги и трговија МИНИСВЕРА Милан 
ДООЕЛ експорт- импорт с. Јосифово, Валандово. 

 
Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 

50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 52.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 562.23, 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, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.21,60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 01.11, 01.12/1, 01.13/2, 

01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 
15.71, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/4, 01.12/2, 02.02, 05.02, 26.12, 92.34, 72.60, 
52.12, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.33, 15.61, 
15.81, 15.86, 15.87, 17.72, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
24.16, 25.22, 25.24, 26.40, 26.66, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.44, 45.45, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 92.33. Надво-
решна трговија со прехрамбени продукти, надворешна тр-
говија со непрехрамбени производи, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, застапување на 
странски фирми, консигнација, реекспорт. 

Дејности: меѓународен превоз на патници и стоки во 
друмскиот сообраќај, услуги во внатрешна меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји, 
услуги на меѓународен превоз на стоки во патен сообра-
ќај. 

Основач на друштвото е лицето Милан Кнежевиќ со 
место на живеење во с. Јосифово, Валандово. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Милан Кнежевиќ со место на живее-
ње во с. Јосифово, Валандово. Управител без ограничува-
ње. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 

Трег.бр.3365/2001.          (29298) 
____________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3616/2001 од 5.11.2001 година , во регистарската 
влошка бр. 02042823?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги, 
трговија и производство ВЕНЕРА-С  ДООЕЛ извоз-увоз , 
ул 103 бр. 16, с. Волково, Скопје. 

Основач: Венера Стојановска, ул. 103 бр. 16, с. Волко-
во со акт од 18.10.2001 година. Скратен назив: ВЕНЕРА-С 
ДООЕЛ. 

Дејности: 93.02, 50.10, 50.20, 50.30, 5030/1, 50.30/2, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.70, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 
93.05, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 36.11, 36.13, 36.14, 36.22, 36.63, 28.73, 28.74, 28.75, 
22.11, 22.1222.15, 22.21, 22.22, 19.20, 18.22, 17.54, 17.40, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.51, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
15.11, 15.12, 15.33. Надворешна трговија: надворешна тр-
говија со прехрамбени производи, надворешна трговија со 
непрехрамбени производи, меѓународен превоз на патни-
ци, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. Во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица лично со  целиот свој имот. Лице овластено за заста-
пување во внатрешната и во надворешната трговија: Вене-
ра Стојановска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.  
3616/2001.             (29299) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3725/2001 од 6.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042932?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги СБ СТИЛ ДОО ул. "Илинденска" бр. 80, Скопје. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
СБ СТИЛ ДОО, ул. "Илинденска" бр. 80 Скопје. 

Скратен назив на фирмата: СБ СТИЛ ДОО 
Назив на латиница: СБ СТИЛ ДОО Скопје 
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Седиште: ул. "Илинденска" бр. 80, Скопје 
Содружници: Сашко Трпчевски, ул. "Разловачко вос-

тание" 14/3, Скопје и Љубица Околиќ, државјанин на СРЈ, 
ул. "Б. Ковач" 37 Белград, Р. Србија со Договор од 
18.10.2001 година. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 
27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 29.23, 29.71, 29.72, 32.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.61, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 
555.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.60, 74.14, 74.40, 
74.81, 74.84, 92.34, 92.71, 82.72. Надворешна трговија со 
прехрамбени производи, надворешна трговија со непрех-
рамбени производи, застапување и посредување во надво-
решнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и шпеди-
терски услуги, реекспорт, снабдување и продажба на стоки 
од консигнациони складишта, превоз на стоки и патници во 
меѓународниот сообраќај, туристички агенции, малограни-
чен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одго-
вара со сите свои средства. 

Лице одговорно за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Љу-
бица Околиќ, управител без ограничување.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр.3725/2001.           (29300) 

_____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3648/2001 од 29.102001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042855?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги АЛЕКС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул. "Никшиќка" бр. 2-2/14. 

Основач: Александар Тасевски од Куманово, ул. "Ник-
шиќка" бр. 2-2/14. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 
50.30,50.30/1, 5030/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2,51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.30, 72.60, 
74.81, 74.84. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: надво-
решна трговија со прехрамбени производи, надворешна 
трговија со непрехрамбени производи, компензациони ра-
боти, посредување, малограничен промет со Бугарија, Гр-
ција, СР Југославија и Албанија, меѓународен превоз на 
стоки и патници во патен сообраќај, застапување на стран-
ски лица, привремен увоз и извоз, долгорочна производс-
твена кооперација, закуп-лизинг. 

Во правниот промет на трети лица со трети лица 
друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет : Александар Тасевски упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 3648/2001.
           (29301) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3662/2001 од 25.102001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042868?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ШУС МАС-СЈАЈ ДООЕЛ увоз-извоз Кума-
ново, ул. " 11 Октомври" бр. 87. 

Основач: Борче Масевски од Куманово, ул. "11 Октом-
ври" бр. 1-2/20. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.23, 
21.25, 25.13, 50.10, 50.20, 50.30, 5030/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31,51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.82, 74.84, 93.01. 

 Дејности во надворешно-трговскиот промет:  Надво-
решна трговија со прехрамбени производи, надворешна 
трговија со непрехрамбени производи, компензациони ра-
боти, посредување, малограничен промет со Бугарија, Гр-
ција, СР Југославија и Албанија. Меѓународен превоз на 
стоки патници во патен сообраќај, застапување на стран-
ски лица, привремен увоз и извоз, долгорочна производс-
твена кооперација, закуп-лизинг. 

Во правниот промет на трети лица со трети лица 
друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет : Борче Масевски, управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр.3662/2001.          ( 29302) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3831/2001 од 5.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043038?-6-01-00, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ТП Трговија со авто делови ВЕСПА 
- Ц Блаже Петар Цветковски, ул. " Гоце Делчев" 172/А, 
Тетово. 

Основач: Блаже Петар Цветковски од Тетово, ул. "Г. 
Делчев" 172/А. 

Фирма: ТП Трговија со авто делови ВЕСПА_Ц Блаже 
Петар Цветковски. 

Седиште: ул. "Гоце Делчев" 172/А Тетово. 
Дејност: 50.30/2, 50.40/2. 
Управител: за управител на ТП се одредува Блаже Пе-

тар Цветковски од Тетово. 
Овластувања: Трговецот поединец во правниот промет 

со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: за обврските во правниот промет со тре-

ти лица превземени во текот на работењето одговара ТП 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3831/2001.           (29303) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3778/01 од 01.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042955?-3-10-000, го запиша во трговскиот регистар   
Друштвото за репродукција, издавање, производство, тр-
говија и услуги МУЗИК ДОО Скопје, бул. "Партизански 
одреди" бр. 19 порта Буњаковец единица 1-2. 
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Содружници: Благоја Лефковски од Скопје, ул. "Три 
куќи" бр. 34, Бошко Цветковски од Скопје, ул. " Илија 
Ристевски" бр. 64. 

Фирма: Друштво за репродукција, издавање, произ-
водство, трговија и услуги МУЗИК ДОО. 

Седиште: бул. "Партизански одреди" бр. 19 порта Бу-
њаковец единица 1-2. 

Дејности: 22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 30/2, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/23, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 
51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52., 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84. 

Управител: Лефковски Благоја без ограничување. 
Одговорност: во правниот промет истапува во свое 

име, а за обврските одговара со сите свои средства. Надво-
решен промет: надворешна трговија со прехрамбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехрамбени произво-
ди, реекспорт, меѓународен превоз на стоки, застапување 
на странски фирми, малограничен промет со соседните 
земји: Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3778/2001.           (29304) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3713/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042920?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговско друштво како ДОО на 
Трговското друштво за внатрешен и надворешен промет 
ТЕХНОИНТЕР ДОО Скопје, ул. "14 Бригада" бр. 7-а. 

Содружници: Дејан Илиоски од Скопје, Никола Илио-
ски од Скопје. 

Дејности: 50.10, 51.34, 51.52, 52.21, 52.44/4, 60.24, 
50.20, 51.35, 51.53, 52.22, 52.45, 63.12, 50.30, 51.36, 51.54, 
52.23, 52.46, 63.21, 50.30/1, 51.37, 51.55, 52.24, 52.47, 
63.30, 50.30/2, 51.38, 51.56, 52.25, 52.48, 50.30/3, 51.39, 
51.57, 52.26, 52.50, 63.40, 50.50, 51.41, 51.61, 52.27, 52.62, 
65.12/3, 51.21, 51.42, 51.62, 52.33, 52.63, 74.84, 51.22, 
51.42/1, 51.63, 52.41, 55.30, 51.23, 51.42/2, 51.64, 52.42, 
55.30/1, 51.24, 51.43, 51.65, 52.43, 55.30/2, 51.25, 51.44, 
51.66, 52.44, 55.40, 51.31, 51.45, 51.70, 52.44/1, 60.21, 
51.32, 51.47, 52.11, 52.44/2, 60.22, 51.33, 51.51, 52.12, 
52.44/3, 60.23. Дејности во надворешно трговски промет: 
надворешна трговија со прехрамбени производи, надво-
решна трговија со непрехрамбени производи, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународни-
от друмски сообраќај. 

Друштвото во правниот промет истапува за свое име и 
за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е: Дејан Илиоски управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег бр. 
3713/2001.           (29305) 

____________ 
 
 

Основниот суд  Скопје I - Скопје, со решението трег. 
бр. 3642/01 од 6.11.2001 година, во регистарската влошка, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производ-
ство на кондиторски производи ТЕКОНД ДОО Тетово, ул. 
"Илинденска" бр. 228. 

Основачи на друштвото се: 
1. Производно, трговско и услужно друштво САГА 

Риза и др. ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Илинденска" 
бр. 228 со БДС 4574958. 

2. Производно, трговско и услужно друштво САГА-
КОМ ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Илинденска" бр. 
228 со БДС 5251184. 

Дејности: 14.53, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 51.17, 51.21, 51.36, 51.37, 52.24, 60.24, 

63.40, 74.84, надворешна трговија со прехрамбени произ-
води, надворешна трговија со непрехрамбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, услуги во меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, 
консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со 
соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југосла-
вија. 

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

Лице овластено за застапување во правниот промет со 
трети лица е лицето: Ружди Мухареми - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 3642/01.
            (29306) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3771/2001 од 5.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042978?-3-03-000, во трговскиот регистар го запи-
ша основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги СИРМА_ТРАДЕ Зоран и други ДОО увоз-извоз, 
ул. "Илинденска" бр. 32/55, Кавадарци. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 
02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.34, 15.34, 15.36, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.86, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 24.63, 36.14, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.21/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 70.31, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.82, 74.84, 93.05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Зоран Сирмев - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3771/2001.           (29307) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3550/01 од 22.10.2001 година , во регистарската влош-
ка бр. 02042757?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ДО-НИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. "7-ми 
Ноември" бб. 

Основач на друштвото е лицето Манчев Илија од Гев-
гелија со стан на улица "Слободан Митров Данко" бр. 97, 
Гевгелија. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.47, трговија на мало со административни и судски так-
сени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.20, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.39, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 
01.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
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05.02, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 93.02, 
93.04, 92.33, 92.34. Надворешна трговија со прехрамбени 
производи , надворешна трговија со непрехрамбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, работи на лонг систем со странски фирми, ма-
лограничен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија и 
Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски со-
обраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски со-
обраќај, реекспорт, консигнациона продажба. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во внат-

решниот и надворешниот промет е Манчев Илија-управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 3550/01.
            (29308) 

_____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3954/01 од 12.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02043161?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштвото за тргови-
ја, услуги и шпедиција ВИ-ВА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. "Благој Нечев" бр. 80/23 Велес. 

Извршен е упис на друштвото со назив: Друштво за 
трговија, услуги и шпедиција ВИ-ВА КОМПАНИ ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. "Благој Нечев" бр. 80/23 Велес. 

Основач на друштвото е : Васко Јанушев од Велес. 
Дејности во внатрешниот промет: 50.10, 50.20, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.82, 74.83, 74.84. Дејности во надворешниот промет: 
надворешна трговија со прехрамбени производи надво-
решна трговија со непрехрамбени производи, реекспорт, 
консигнација, застапување во прометот со стоки и услуги, 
малограничен промет со Албанија , Грција, Бугарија и СР 
Југославија, застапување и посредништво на странски и 
домашни фирми. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот. 

 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надво-

решниот промет е: Васко Јанушев - управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3954/01.
            (29309) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 391/2001 од 15.11.2001 година во регистарската влош-
ка бр. 1-69817-0-0-0, го запиша во судскиот регистар отво-
рањето на филијала на штедилница на Штедилницата 
ФУЛМ ДОО Скопје филијала "Тиквешија" Кавадарци, ул. 
"7-ми Септември"" бб. , Кавадарци. 

Назив: Штедилница "ФУЛМ" ДОО Скопје филија-
ла"Тиквешија" Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бб Кава-
дарци. 

Дејност: 65.23/3 - менувачници, 64.12/2 - штедилници. 
Прибира денарски штедни влогови од физички лица, 
одобрува кредити на физички лица на поединци кои вр-
шат самостојни дејности без својство на правни лица, зема 
кредити од банки и штедилници, економско финансиски 
консалтинг, одобрување на кредити на правни лица преку 
банки, директно кредитирање на банки и штедилници и 
директно, кредитирање на правни лица но најмногу во ви-
сина до 30% од гарантниот капитал на штедилницата. 

Во правниот промет со трети лица филијалата ќе иста-
пува во име и за сметка на штедилницата. 

Целосна одговорност. Мица Гурева - раководител на 
филијала без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
391/2001.           (29310) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег, 
бр. 3846/2001 од 12.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043053?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија, АДАЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Долно Количани, Студеничани. 

Основач: Салиамет Исеин од с. Долно Количани, Сту-
деничани со Изјава за основање бр. 02-01/2 од 29.10.2001 
година. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 
45.41, 45.44, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.16, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
71.10, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 41.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.44, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 74.84, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30/2, 92.32, 
92.62, надворешна трговија со прехрамбени производи, 
надворешна трговија со непрехрамбени производи, малог-
раничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Ал-
банија, реекспорт, застапување и посредување, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет - Салиамет Исеин, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3846/2001.           (29311) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3663/2001 од 30.10.2001 година , во регистарската 
влошка бр. 02042870?-6-10-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП на Самостоен уметник-музи-
чар, оперски пеач Трговец-поединец ДАРОН ТП, Невен 
Владимир Силјановски, ул. "Васил Лакаларов" бр. 16, 
Скопје. 

Дејности: 93.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32. 
За обврските сторени во правниот промет со трети ли-

ца ТП одговара лично со целиот свој имот. 
Во вршењето на дејноста спрема трети лица ТП иста-

пува во свое име и за сметка на фирмата. 
Невен Силјановски од Скопје, ул. "Васил Чакаларов" бр. 

16 управител без ограничувања и основач на ТП. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје, Трег. бр. 

3663/2001.           (29312) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 

3284/2001 од 30.10.2001, во регистарската влошка бр. 
02042491?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало и услуги ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ ДОО 
општина Петровец с. Катланово бр. 14-б општина Петро-
вец. 

Основање на ДОО. 
Основачи: Биљана Кузмановска од Скопје, ул. Саво 

Михајлов" бр. 10/3-9, Зоран Кузмановски Од Скопје, ул. 
"Саво Михајлов" бр. 10/3-9. 
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Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 
15.50, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.65, 26.66, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.30/4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 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, 51.67, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 53.31, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
90.00.Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Биљана Кузмановска - управител без ограничување. 
Дејности во НТП се следните: надворешна трговија со 

прехрамбени производи, надворешна трговија со непрех-
рамбени производи, застапување, посредување, реекспорт, 
комисиони работи, консигнациони работи, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, угостителски 
и туристички услуги, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународни и сообраќајни агенциски 
работи, агенциски работи и услуги во транспортот, меѓу-
народна шпедиција, вршење на градежни работи во стран-
ство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3284/2001.           (29313) 

_____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3637/2001 од 30.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042844?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тран-
спорт, услуги и трговија БОГРАВ ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. "Галичник" бр. 4. 

Единствен содружник е Радоје Богдановиќ од Скопје. 
Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 

15.85, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.51, 21.22, 24.30, 28.11, 
28.62, 28.73, 28.74, 28.75, 29.32, 36.14, 45.11, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
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, 51.65, 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, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.456, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 
92.34, 93.02, 93.04 и надворешна трговија со прехрамбени и 
непрехрамбени производи, реекспорт, застапување и посре-
дување, меѓународен транспорт на стоки и патници, консиг-
национа и комисиона продажба. Во правниот промет со тре-
ти лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и 
одговара со целиот свој имот. Управител без ограничување е 
Радоје Богдановиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3637/2001.           (29314) 

_____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје , со решението Трег. 
бр. 3728/2001 од 1.11.2001 година , во регистарската 
влошка бр. 02042935?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тран-
спорт и услуги АГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Град-
ски ѕид блок 12 локал 5, Скопје. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет одговара со целиот свој имот. Џејмс Кристофер 
Свини - управител без ограничување. 

Дејности во надворешниот трговски промет: надво-
решна трговија со прехрамбени производи, надворешна 
трговија со непрехрамбени производи, застапување и пос-
редување на странски фирми, застапување и посредување 
во областа на прометот со стоки и услуги, туризам -меѓу-
народна шпедиција шпедитерски услуги, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнационо складиште. 

Дејности во внатрешниот трговски промет:50.10, 
50.20, 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, 51.11, 52.12, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
62.62, 52.63, 62.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.1061.20, 
62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 71.10, 71.21, 72.60, 74.14, 74.40, 
74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3728/2001.           (29315) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3737/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр, 02042944?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ОРИОНГРУП ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Бутелска" бб. 

Дејности: 01.11, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.25, 01.30, 
01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.50, 05.01, 05.02, 14.21, 
15.31, 15.32, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.87, 15.93, 
16.00, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43,45.44, 45.45, 45.50, 51.11, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.37, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.21, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.46, 52.48, 60.24, 63.12, 63.40, 
71.31, 71.32, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 
74.82. Надворешна трговија со прехрамбени производи, 
надворешна трговија со непрехрамбени производи, реек-
спорт, продажба на стоки од консигнациони складови, 
застапување и посредување во надворешно трговскиот 
промет, застапување на странски правни и физички лица, 
меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет  со 
соседните земји. 

Основачи: Богоеска Ана, Богоески Слободан. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот имот. 

Богоеска Ана - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје Трег бр.3737/2001.

            (29316) 
____________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3603/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042810?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДЕВЛЕТ ДОО Друштво за трго-
вија и услуги, ул. "Петар Манџуков" бр. 64, Скопје. 

Скратен назив: ДЕВЛЕТ ДОО Скопје. 
Основач: Зоран Заневски од Скопје, "Петар Манџу-

ков" бр. 64 и Месут Минкара од Скопје Истанбул, околија 
Бајрампаша, нас. Ш. Камил Балкан, ул. Јулдирам. 

Средства: Средства за основање изнесуваат вкупно 
160.000 денари или 2.500 евра. 

Одговорност: не одговара, а  ризикот го сноси во виси-
на на основачкиот влог. 

Дејности: надворешна трговија со прехрамбени произ-
води, надворешна трговија со непрехрамбени производи, 
74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 51.16, 51.17, 51.19, 
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51.22, 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, 51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.50, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, меѓународен транспорт на стоки, лица и 
шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт, посреду-
вање и застапување на промет на стоки и услуги, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Алба-
нија. 

Обврски и права: друштвото во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Управител: Масут Минкара Истанбул, околија Бајрам-
паша, нас. Ш. Камил Балкан, ул. Јулдирам, управител со 
неограничени овластувања.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3603/2001.           (29317) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението трег. 
бр. 3716/2001 од 2.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042923?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, угостител-
ство, трговија и услуги СЛАМКА ДООЕЛ увоз-извоз Кра-
тово, ул. Гоце Делчев" бр. 82/18. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 14.21, 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, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 
26.66, 27.21, 27.22, 27.34, 28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
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, 51.20, 51.21, 51.23, 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, 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 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 
92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 19.10. Надворешна трго-
вија со прехрамбени производи, надворешна трговија со 
непрехрамбени производи, застапување, посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација. Ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот со-
обраќај, малограничен промет со СР Југославија, Р. Алба-
нија, Р. Бугарија и Р. Грција, изведување на градежни ра-
боти во странство, туристички работи во странство, меѓу-
народна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Весна Мијалковска - 

управител без ограничување. Основач на друштвото е 
Весна Мијалковска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3716/2001.           (29318) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег 
бр. 3641/2001 од 30.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042848?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за угостител-
ство, трговија и услуги ЈО - ФИ ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Горно Лисиче" бр. 142, Скопје. 

Називот на друштвото ќе биде: Друштво за угостител-
ство, трговија и услуги ЈО - ФИ ДОО експорт-импорт 
Скопје. Скр. назив: ЈО- ФИ ДОО Скопје. 

Седиштето на друштвото ќе биде во Скопје, ул. "Гор-
но Лисиче" бр. 142. 

Основачи на друштвото ќе бидат: Велковски Филип од 
Скопје, ул. "Горно Лисиче" бр. 142 и Горгиевски Јовица 
од Скопје, ул. "Димитар Благоев" бр. 17. 

Дејности на друштвото:51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 74.40, 74.84. Надворешна трговија со прех-
рамбени производи , надворешна трговија со непрехрам-
бени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, пре-
воз на стоки и патници во меѓународен друмски сообра-
ќај, посредување во надворешно трговско работење, ма-
лограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР ЈУ-
гославија. 

Во правниот промет со трети лица трговското друштво 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени  во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 

Велковска Ленче - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3641/2001.           (29319) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3614/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042821?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштво како ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија, транспорт, туризам и услуги БЕКРИ - 
ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Беличица" бр. 97, Гостивар. 

Трговското друштво е основано со акт за основање-из-
јава бр. 01/1 од 17.10.2001 година, а основач е Фидани 
Бекри од Гостивар, ул. "Беличица" бр. 97. 

Дејности: 15.11, 18.10, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 25.13, 
20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 
05.02, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 
15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 
25.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 50.10, 5.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.33, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.52, 11.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
45.11, 45.21, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.20, 74.20/5. 

Управител е Фидани Бекри-управител без ограничува-
ње. 

Дејност во надворешно трговското работење: надво-
решна трговија со прехрамбени производи, надворешна 
трговија со непрехрамбени производи, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓу-
народен превоз на патници, застапување во надворешниот 
промет, комисионо и консигнационо работење, туристич-
ки и угостителски услуги, изведување на инвестициони 
работи во странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3614/2001.           (29320) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3707/2001 од 30.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042914?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
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регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги ИЛЕ 
ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "М. Тито" бр. 112-
4/11, Тетово. 

Основач: Анѓелковски Бобан од Тетово. 
Управител: Анѓелковски Бобан без ограничување. 
Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 31.10, 36.14, 36.14, 

45.21, 45.32, 50.10, 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, 51.41, 
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, 52.27, 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, 
надворешна трговија со прехрамбени производи, надво-
решна трговија со непрехрамбени производи, унапредува-
ње на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, ком-
пензациони работи, посредување во надворешно тргов-
скиот промет, меѓународен транспорт на стоки. 

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

Од Основниот суд   Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3707/2001.           (29321) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2605/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041824?-7-10-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Јавното радиодифузно претприја-
тие - Валандово, Валандово ул."6 Ноември" бр. 41. 

Основач: Совет на општина Валандово. 
Дејност: 92.20. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието ис-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени  
во правниот промет со трети лица претпријатието одгова-
ра со сите свои средства. 

Дионис Нунов-директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2605/2001.           (29322) 
____________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3852/2001 од 16.11.2001 година , во регистарската 
влошка бр. 02043059?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и 
угостителство КАРО И ТОХЕ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
" Јани Лукровски" бр. 5/1-1. 

Основачи-содружници Каровски Александар од Скоп-
је, ул. "Вембел" бр. 2-5/10 и Најдески Далибор од Скопје, 
ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 5/34. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 74.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 74.84, 
93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехрамбени 
производи, надворешна трговија со непрехрамбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, малограничен промет со 
сите соседни држави. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 

промет ќе го застапува и претставува Каровски Алексан-
дар управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3852/2001.           (29323) 

_____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението Трег. бр. 
3698/01 од 13.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 
020429058-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-

вањето на Друштвото за градежништво, инженеринг, про-
изводство, трговија и услуги ТЕХНО ИНВЕС ДГ ДОО 
Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 10. 

Основач: Грков Данаил од Кавадарци, Кеј Блажо 
Алексов бр. 27 и Гркова Ранкица од Кавадарци Б. Алексов 
27. 

Дејности: 01.12/1, 15.11, 15.2, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 5.62, 
15.98/1, 15.98/2, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.83, 15.96, 15.97, 51.11, 51.12, 51.21, 
51.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 14.11, 
14.12, 14.21, 14.22, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.50, 50.30, 51.21, 
51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.32, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.49, 
52.47, 52.50, 52.48, 52.62, 52.63, 52.61, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.22, 55.23, 55.51, 55.30/2, 55.30/1, 60.24, 60.22, 60.21, 
60.23, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 95.05. Надворешна трговија со 
прехрамбени производи, надворешна трговија со непрех-
рамбени производи, застапување посредништво и реек-
спорт, комисиона и консигнациона продажба, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, малограничен промет со соседните земји со СР Југос-
лавија, Р. Грција, Р. Албанија, Р. Бугарија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, за обврските сторени со 
трети лица одговара со сиот свој имот. 

Грков Данаил, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3698/01.

            (39324) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3790/01 од 13.11.2001 година. во регистарската влошка 
бр. 02042997?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство, трго-
вија, угостителство и услуги ЛИРИМ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул."142" бр. 38, Тетово. 

Дејности: 01.41/1, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 35.12, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 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, 
51.4/2, 51.43, 51.44, 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, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 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, 65.12/3, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.84. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: надво-
решна трговија со прехрамбени производи, надворешна 
трговија со непрехрамбени производи, унапредување на 
увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компенза-
циони работи, посредување во надворешно трговскиот 
промет, меѓународен транспорт на стоки, малограничен 
промет со соседните земји: Р. Албанија, Р. Бугарија, Р. Гр-
ција и СР Југославија. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
друштва истапува во свое име и за своја сметка. Трговско-
то друштво за обврските на друштвото основачот не одго-
вара, основачот го сноси ризикот во висина на основачки-
от влог. 

За управител се именува: Алаедин Есати-управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3790/01.
            (29325) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3478/01 од 6.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042685?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, угостител-
ство, трговија и услуги ПАРТНЕР-Д.П. ДООЕЛ увоз-из-
воз Кратово, ул. "Глигор Пазавански" бр. 58. 

 
Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 45.11, 45.12, 

45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 5030/1, 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, 51.20, 51.21, 51.23, 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, 51.520, 
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, 652.33, 
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, 52.50, 52.62, 52.63, 562.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 5.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12,63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.82, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 
93.01. Надворешна трговија со прехрамбени производи, 
надворешна трговија со непрехрамбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со 
СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, изве-
дување на градежни работи во странство, туристички ра-
боти во странство, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Дејан Павловски-уп-

равител без ограничување. Основач на друштвото е Дејан 
Павловски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3478/01.
            (29326) 

_____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3817/2001 од 6.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043024?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, транспорт, 
трговија и услуги ЧЕРКЕС ДООЕЛ увоз- извоз Кратово, 
ул. 'Вера Јоциќ" бр. 23. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 14.21, 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, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 26.66, 
27.21, 27.22, 27.34, 28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 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, 51.20, 51.21, 51.23, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.52, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 
92.72, 93.01, надворешна трговија со прехрамбени произ-
води, надворешна трговија со непрехрамбени производи, 
застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, 

реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет 
со СР ЈУгославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, 
изведување на градежни работи во странство, туристички 
работи во странство, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување Даворче Лазаровски-

управител без ограничувања. 
Основач на друштвото е Даворче Лазаровски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3817/2001.           (29327) 
____________ 

 
 
Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението Трег. 

бр. 2624/01 од 31.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02041843?-7-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија, сообраќај и угости-
телство ГОЦА ЈТД Гордана Гичева и др. увоз-извоз Кра-
тово, ул. "Бреза" бр. 9. 

Основачи се: Гордана Гичева од Кратово, ул. "Бреза" 
бр. 9 и Орце Гичев од Кратово, ул. "Бреза" бр. 9. 

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, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.33, 51.36, 51.37, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, надворешна трговија со прехрамбени производи , 
надворешна трговија со непрехрамбени производи, посре-
дување, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на 
патници и меѓународен превоз на стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот, солидарно. 

Управител на друштвото е Гордана Гичева од Крато-
во, ул. "Бреза" бр. 9 со неограничени овластувања во зас-
тапувањето во внатрешно и надворешното трговско рабо-
тење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2624/01.
            (29328) 

____________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3816/01 од 7.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 0204314?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ДЈТИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 22. 

 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.50, 52.60, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 
92.72, 93.01, надворешна трговија со прехрамбени произ-
води, надворешна трговија со непрехрамбени производи, 
застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет 
со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, из-
ведување на градежни работи во странство, туристички 
работи во странство, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Дончо Петров - упра-

вител без ограничување. 
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Основач на друштвото е Дончо Петров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.      

3816/01.            (29329) 
                                   

Лице овластено за застапување: се брише Јованова 
Љубица, директор без ограничување. Се запишува Јованов 
Перо - управител без ограничување.    

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 224/2001 од 06.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 020010661?-3-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на назив, истапување на содружници на 
Друштвото за електромашинска репаратура и обртни 
електрични машини, репаратура на трансформатори, ин-
дустриска електроника и автоматика, термо енергетика, 
електроенергетика, електромонтажа, електроинсталации, 
испитување, контрола и инженеринг услуги увоз-извоз 
МИНЕЛ ПЕР ДОО Благоја и др. ДО 

Новиот назив на друштвото е: Друштво за електрома-
шинска репаратура на обртни електрични машини, репа-
ратура на трансформатори индустриска електроника и ав-
томатика, термо енергетика, електроенергетика, електро-
монтажа, електроинсталации, испитување, контрола и ин-
женеринг услуги увоз-извоз ЦЕР  ДОО ул."16 Македонска 
бригада" бр. 18, Скопје. 

Од друштвото истапуваат Минел Холдинг Корпораци-
ја, Клинчев Димитар, Лековски Крумче. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 224/2001. 
                                                                        (31002)             

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 02.01, 02.02, 15.98/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.74, 28.75, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 
29.31, 29.32, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 33.10/2, 
33.40, 36.61, 36.62, 36.63, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 
55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.21, 65.22/3, 65.21, 71.10, 74.20/2, 
74.20/3, 63.40, 74.40, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, во надворешно тр-
говското работење друштвото ќе ги обавува следните деј-
ности: посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен превоз на стоки,  
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
Југославија. 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 411/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-53153-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усог-
ласувањето со законот на Јавната установа за деца - Дет-
ска градинка "БУБА МАРА" - Скопје, бул. "АСНОМ" - бб, 
скратен назив: Ј.У.Д.Г. "БУБА МАРА" - Скопје. 

Назив: Јавна установа за деца - Детска градинка "БУ-
БА МАРА" - Скопје. 

Седиште: бул. "АСНОМ" - бб. 
Дејност: 85.32/1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

411/2001.           (31766) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 16998/99 од 11.05.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02033882?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ДОДО-ЈУНИОР КОМ-
ПАНИ Крсте ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. "Вардар-
ска" бр. 27. 

Основач: Јованов Крсте , ул. "Вардарска" бр. 27 Него-
тино. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.12/2, 01.13, 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, 15.41, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 15.87, 
15.88, 15.89, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.72, 
18.21, 18.22,  18.24, 18.30, 19.10, 19.30, 20.10, 20.30,20.40, 
20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.11, 
51.12, 51.23, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.14, 
74.20, 74.40, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.48. Во надворешно трговското работење друштвото 
ќе ги обавува следните дејности: посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, ли-
зинг, меѓународен транспорт на стоки, од консигнацио-
ни складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16998/99.           (31767) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 17115/1999 од 15.05.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02028234?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на претпријатие на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ТЕРМИКА Снежанка 
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Едвард Кардељ" бр. 
8/4. 

Основач: Стојилковиќ Снежанка ул. "Едвард Кардељ" 
бр. 8/4 Кавадарци со изјава од 25.12.1999 година. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Лице овластено за застапување: Стојил-
ковиќ Снежанка - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17115/1999.           (31768) 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

11477/99 од 13.04.200 година, во регистарската влошка бр. 
02026950?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усог-
ласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги и трговија 
ДАК-КОМЕРЦ Петранка ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. 
"Бранд Петрушев" бр. 10. 

Единствен содружник и основач: Костадинова Петран-
ка од Гевгелија на ул. "Ванчо Прке" бр. 25. 

Седиште: Гевгелија, ул. "Бранд Петрушев" бр. 10. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 

51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 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, 52.24, 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, 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, 
01.30, 15.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.20, 71.10, 71.21, 72.30, 74.12, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. 
Бугарија, меѓународна шпедиција, посредување во надво-
решно трговскиот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
тој промет одговара со сите свои средства. 

Костадинова Петранка, управител и застапник во над-
ворешно трговскиот промет со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11477/99.           (31769) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11422/99 од 19.06.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02038949?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЗОЈА КОМПАНИ Анри ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Тасино Чешмиче" бр. 7. 

 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 
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, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 1.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.11, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 
24.16, 24.2, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.121, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 26.81, 27.2, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 
27.34, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.40, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.56, 31.10, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20, 345.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 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, 51.66, 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, 55.11, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, компензациони работи, продажба на стоки во 
консигнациони складови, шпедитерски услуги, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, 
меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на 
стоки, услуги во меѓународниот сообраќај. 

 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те средства. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото го 
застапува Трајковски Анри - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11422/99.           (31770) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
 
Во решението Рег. згф. бр. 10/98 т. 3 на овој суд, се вр-

ши промена на лицето овластено за застапување на Здру-
жението на тутунопроизводителите, така што: се брише: 
лицето овластено за застапување на Здружението е: Окар-
дова Златка од Кавадарци, ул. "Никола Карев" бр. 4. Се за-
пишува Здружението на тутунопроизводителите и ќе го 
претставува и застапува секретарот на здружението. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.згф. бр. 10/98. 
              (4100) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Рег. згф. бр. 6/2002 од 04.02.2002 година во регистарот на 
здруженија на граѓаните и фондациите при Основниот суд 
во Тетово под Рег. згф. бр. 6/2002 се запишува Х.О. "ША-
РИИ-2002" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е поддршка и 
економски развој на регионот, давање хуманитарна по-
мош на лица кои се наоѓаат во тешка социјална состојба, 
изградба на разрушените домови и патишта разрушени за 
време на војната, организирање на хуманитарни организа-
ции семинари е средби и сл. Седиштето на здружението е 
во Тетово ул. "Илинденска" бб, блок 77, а истото ќе делу-
ва на подрачјето на општината Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф. бр. 6/2002. 
    (4102) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.бр. 873 се запишува здружението на граѓани Фо-
рум за човекови права и демократија со седиште во Скопје 
на ул. "Даме Аницин" бр. 5/10. Лице кое е овластено да го 
застапува здружението е неговиот претседател д-р Звони-
мир Јанкуловски. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на промовирање и организирање на образование и 
обука на кадри во областа на заштитата и унапредувањето 
на човековите права и демократијата, изработка на сту-
дии, организирање на семинари и други форми на образо-
вание и обука на кадри, организирање на конференции, 
работилници, семинари, трибини и други форми, одржу-
вање на средби меѓу претставниците на невладини и дру-
ги организации како и обезбедување на систем на постоја-
но информирање в.в. со човековите права и демократија-
та. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.10.2000 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 1110/00.  
               (4231)  

___________ 
 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1092 се запишува здружението на граѓани 
Триатлон федерација на Македонија,со седиште во Скоп-
је, на ул. "Јордан Хаџи Константинов-Џинот" бр. 12-а. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на поттикнување и омасовување на овој спорт, разви-
вање на триатлон систем на натпревари, настап на натпре-
вари во Репрезентацијата, здравствена заштита на спор-
тистите, како и унапредување на триатлон спортот кој се 
состои од пливање, велосипед, возење и трчање се поврза-
но без застој. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 27.12.2001 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г.бр. 141/01.  

         (4232)  
__________ 

 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1180 се запишува здружението на граѓани 
Без Граници, со седиште во Скопје, на ул. "Кочо Рацин" 
бр. 19/8. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на афирмација и развивање на спортот во сите негови 
сфери кај учениците, студентите и младите преку органи-
зирање на спортски школи и организирање на предавања 
од областа на спортот и неговата историја, афирмација и 
развивање на рекреација преку организирање на излети, 
екскурзии и др., рекреативни форми како соработка со 
други здруженија и асоцијации во земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 28.12.2001 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г.бр. 225/01.  

         (4234)  
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 972 се запишува здружението на граѓани 
"Истражувачки центар за таленти" (ИЦТ) Скопје, со се-
диште во Скопје, на ул. "Никола Русински" бр. 3-2/6. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на истражување, формирање и презентирање на та-
лентирани деца, млади таленти до 30 години, развивање 
на талентот во уметноста и науката, стручно оспособува-
ње на талентот, организирање на симпозиуми, креатив-
ност, заштита на правата на децата како и информирање. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 01.03.2001 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  З.Г.бр. 2/01.  

         (4235)  
__________ 

 
Барањето на предлагачот Сојуз на здруженијата за пено-

логија на Македонија за промена на име во: "Здружение за 
пенологија на Македонија", и негово усогласување со одред-
бите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се 
уважува како основано. 

 
Се утврдува дека програмата и статутот на здружението 

на граѓани Здружение за пенологија на Македонија, со свој-
ство на правни лице од 05.01.1973 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 1182 се 
запишува здружението на граѓани Здружение за пенологи-
ја на Македонија, со седиште во Скопје, на ул. "Димитрија 
Чуповски" бр. 9. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на проучување на теоријата и практиката на извршу-
вањето на санкциите за кривичните дела и прекршоци, 
развивање и унапредување на пенолошката мисла, педа-
гошка функција на постапување на осудените лица и нив-
ното превоспитување, проучување и унапредување на сис-
темот на извршување на санкциите на лицата лишени од 
слобода во казненопоправните установи како и соработка 
со др. сродни здруженија во земјата и странство. 
    
     Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г.бр. 412/99.  

        (4236)  
__________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1185 се запишува здружението на граѓани 
Студентско археолошко здружение "АКСИОС" - Скопје, 
со седиште во Скопје, на ул. "Крсте Петков Мисирков" бб. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на придонес на научно-истражувачка дејност од об-
ласта на археологијата, научни предавања од областа на 
археологијата, археолошки истражувања, организирање на 
семинари, изложби, предавање како и соработка со факул-
тети, институти, музеи, организации и здруженија надвор 
од Р. Македонија. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 17.01.2002 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г.бр. 222/01.  

         (4238)  
__________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1187 се запишува здружението на граѓани 
Академски кино клуб Скопје,  со седиште во Скопје, на 
ул. "Пиринска" бб, барака 8. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на развивање на културниот живот, творештво, созда-
вање услови во кои филмот и видеото ќе станат педагошка 
активност, афирмација на млади филмски и видео творци, 

филмска култура на македонскиот народ, развивање сора-
ботка помеѓу младите прогресивно ориентирани филмски 
и видео уметници од нашата земја и странство, стручно 
оспособување на членството како организирање е подржу-
вање на експериментирањето и барањето на новиот израз 
на полето на филмско и видео творештво. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 18.01.2002 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г.бр. 691/99.  

         (4240)  
__________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1078 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на трудови инвалиди Центар,  со седиште во 
Скопје, на ул. "11-ти Октомври" бр. 42-а. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на заштита на трудовите инвалиди, давање на иници-
јативи за формирање на специјални заштитни работилни-
ци, центри за рехабилитација и рекреација на инвалидите, 
давање на помош на тешките инвалиди и нивните семеј-
ства, заштита на нивните права преку здружението, како и 
да врши соработка со други организации и институции. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 27.12.2001 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. З.Г.бр. 211/01.  

         (4241)  
__________ 

 
 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Филателистичко друштво "СКОПЈЕ", со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 05.12.1994 
година, се во согласност со Законот за здруженија на гра-
ѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 1130 се 
запишува здружението на граѓани Филателистичко друш-
тво "СКОПЈЕ", од Скопје, со седиште во Скопје, на ул. 
"Вељко Влаховиќ" бб.  
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г.бр. 375/99.  

         (4242)  
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1162 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани "ДАВЕТ" од Скопје, со седиште во 
Скопје, на ул. "Метохиска" бр. 23. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на унапредување на меѓуетничките односи, по-
добрување на толеранција и меѓусебно почитување, за-
пазување на традицијата, едукација и воспитание, обез-
бедување помош на ранливи групи како и соработка со 
сите домашни и странски донатори. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.01.2002 година. 
        Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г.бр. 206/01.  

         (4244)  
__________ 

 
 
Основниот суд во Крива Паланка со решение Зг. бр. 

7/99 од 13.09.1999 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Крива Паланка 
се запишува Здружение под име Еколошко друштво 
"ФЛОРА" од Крива Паланка под рег. бр. 12/99. 

 
Друштвото има за цел пред се следење на еколошката 

состојба на подрачјето, и активности  за заштита и унапре-
дување на животната  и работна средина. 

Друштвото е со седиште во Крива Паланка на ул. 
"Партизанска" бб. 

Овластено лице за застапување и претставување е Љу-
бомир Стојнев од Крива Паланка - претседател на Здруже-
нието на еколошкото друштво. 

Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 7/99. 
              (4333) 
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Основниот суд во Крива Паланка со решение Зг. бр. 
11/99 од 10.09.1999 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Крива Паланка 
се запишува Здружение под име Ловечко друштво "СЛА-
ВИШКО ПОЛЕ" од Ранковци под Рег. бр. 6/99. 

Здружението има за цел: одгледување, размножување, 
заштита на дивеч, ловење на дивеч, обезбедување услови 
за унапредување на ловството и други дејности од заед-
нички интерес на друштвото. Седиште на друштвото е во 
општина Ранковци. 

Овластено лице за претставување и застапување на 
Ловечкото друштво "Славишко поле" е Стојанче Додев-
ски - претседател на ловечкото друштво. 

Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 11/99. 
              (4334) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. Згф. бр. 5/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: "Меглен 2002" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: подобрување и 
унапредување на правата на детето, подобрување и унап-
редување на човековите права, унапредување на демок-
ратските односи, унапредување на еколошката свест, 
унапредување на цивилното општество, подобрување на 
меѓуетничките односи, помош на самохрани родители, по-
мош на социјално загрозени семејства. 

Седиштето на здружението е на ул. "Даме Груев" бр. 
15 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Рис-
тана Николовска од Охрид со стан на ул. "Ванчо Пито-
шевски" бр. 4. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 5/2002. 
                                                                                   (4343) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 6/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани Невладина организа-
ција "Одисеја"- Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: афирмација и ак-
тивирање на младата популација кон промовирање на 
нивниот интерес, активности и промоција на човековите 
права и демократијата, промоција на младинската креа-
тивност во сите сфери на човековото живеење, застапува-
ње и заштитување на правата на младите воопшто, без ог-
лед на нивната верска или национална припадност, актив-
ности и превентивно дејствување за спречување на деви-
јантните појави во општеството како и зависничките бо-
лести, активна работа на полето на екологијата и заштита 
на животната средина, промовирање на Република Маке-
донија надвор од границите и нтегрирање во европските и 
светските асоцијации, активности при разрешување кон-
фликти, едукација и хуманитарна помош, кампања, лоби-
рање. 

Седиштето на здружението е на ул. "Даме Груев" лам. 
Б-2/28 - Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Цве-
тан Трифуноски од Охрид со стан на ул. "Даме Груев" 
лам. Б-2/28 - Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 6/2002. 
                                                                                   (4344) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 7/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани Мултиетничка орга-
низација "Мултилингвална и Мултикултурна хармонија" 
(ММХ) - Охрид. 

 
Здружението на граѓани има за цел: покренување ини-

цијатива и реализирање на семинари, курсеви и симпозиу-
ми за ленгвистичко и културно богатство на Балканот ка-
ко и формирање на институт за балканистика. Доставува-
ње сугестии и предлози до надлежните органи и организа-
ции во градот и републиката за воведување на програми за 
поинтензивно изучување на балканските јазици. Покрену-

вање иницијативи за донесување, изменување и дополну-
вање на законите на другите прописи кои се однесуваат на 
мултилингвалноста и мултикултурата во образованието со 
цел да се постигне унапредување во меѓунационалните 
односи на Балканот. Прибирање и ширење на научни соз-
нанија и податоци од областа на мултилингвалноста и 
мултикултурата, со цел да се најдат модели за најефикас-
но и најевтино промовирање и вклопување на мултилин-
гвалноста во соодветни агенции и институти. Подигање на 
свеста кај населението, посебно кај децата и младите, за 
мултилингвалното и мултикултурното богатство карактер 
на Балконот. Соработка со други здруженија и организа-
ции од републиката, соседните земји и странство, заради 
размена на искуства и изработка на заеднички проекти, 
работилници, програми и др. 

Седиштето на здружението е на ул. "Коста Абраш" бр. 
22 - Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ве-
селка Ѓоршевска Палмер ул. "Кузман Капидан" бр. 94 - 
Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 7/2002. 
                                                                                   (4345) 

___________ 
 
 
Основниот суд во Тетово со решение Рег. згф. бр. 

34/2001 година од 06.02.2002 година го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под рег. бр. 34/2001 се запишува Фондација за поддршка 
на високо образование на албански јазик во Македонија со 
седиште во Тетово нас. "Клуково" бб. 

Работата и активностите, целите и задачите на фонда-
цијата се обезбедување високо образование активности во 
врска со поддршка на високото образование на албански 
јазик во Македонија преку собирање и понатамошно дис-
трибуирање средства или други форми на донации и по-
мош било од земја или од странство, заради поддршка на 
високото образование на албански јазик во Македонија, а 
со цел истите да бидат посветени на општеството и отво-
рени за сите студенти на основа на законска праведност и 
заслуга без оглед на нивната идеолошка, политичка, кул-
турна и социјална позадина. 

Подрачјето на организацијата и дејствување на фонда-
цијата е на целата територија на Р. Македонија. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може 
да почне со работа од 06.02.2002 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 34/2001. 
              (4346) 

___________ 
 
 

Основниот суд во Тетово со решение Рег. згф. бр. 
5/2002 година од 05.02.2002 година го запиша следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под рег. бр. 5/2002 се запишува: Здружение на граѓани - 
Мултиетничко здружение за сите возрасти, со скратено 
име МЗСВ со седиште во Тетово. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесува на 
унапредување слободи и права и на човекот без оглед на 
нивното потекло, национална, верска или политичка при-
падност, залагање и поттикнување на акции и активности, 
што се залагаат за граѓанско самоослободување, противпра-
во, меѓуцивилизациски дијалог, поттикнување на хумани-
тарни вредности и др.  

Подрачјето на организацијата и дејствување на здру-
жението е територија на РМ. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 05.02.2002 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 5/2002. 
              (4347) 

___________ 
 
 

Основниот суд во Тетово со решение Рег. згф. бр. 
7/2002 година од 07.02.2002 година го запиша следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под рег. бр. 7/2002 се запишува: Здружение на граѓани - 
Здружение за хуманитарни дејности и зголемување на ка-
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пацитетот за квалитетно живеење во услови на мултиет-
ничка заедница "ПРЕДИЗВИК" од с. Јегуновце - општина 
Јегуновце, со седиште во с. Јегуновце. 

Работата и активноста на здружението "ПРЕДИЗВИК" 
ќе се однесува на негување на принципот на взаемност, 
солидарност и хуманост, активности за подобрување на 
квалитетот на живеење во услови на мултиетничка заед-
ница, во областа на социјалата, здравствена заштита, кул-
тура и уметност, изградба на самодоверба, хуманизација 
на половите, едукација, поттикнување активности, хума-
нитарна помош на оние кои имаат потреба за тоа, поттик-
нување на активности за решавање на проблемите и др.  

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачјето на општина Јегуновце и пошироко 
на територијата на РМ. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 07.02.2002 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 7/2002. 
              (4348) 

__________________________________________________ 
 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 2/02 од 08.02.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за трговија 
"ХИБРИС" ДОО увоз-извоз со седиште на ул. "Видое 
Смилевски Бато" бр. 17/2-3,  со  жиро сметка бр. 40100-
601-354403, како и број на регистарска влошка 1-63452-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија "ХИБРИС" ДОО увоз-извоз се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4325) 
___________ 

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

шение на овој суд  II. Ст. бр. 8/2002 од 30.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот "ИМП ИН-
ТРА" Претпријатие за застапување, инженеринг, трговија 
ДОО Скопје со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72, и 
жиро сметка бр. 2102944450127, па истата не се спроведу-
ва и се заклучува, отворената стечајна постапка над дол-
жникот Претпријатие за застапување, инженеринг, трго-
вија ДОО  "ИМП ИНТРА" Скопје. 

 По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од  регистарот на претпријатија при овој суд. 
       Од Основниот суд Скопје II - Скопје.              (4326) 

___________ 
 
 
Основниот суд во Прилеп  со решение Ст. бр. 202/2001 

од 24.01.2002 година отвори  стечајна постапка према дол-
жникот Приватно претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало "ХАРПЕКС" експорт-импорт - 
Прилеп П.О.  со седиште на ул. "Димо Наредникот" бр. 
62/8, запишан во регистарска влошка 1-4548 на Окружен 
стопански суд Битола со дејност трговија на мало со разни 
животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за 
домашни потреби со жиро сметка 41100-601-20808 во 
Агенцијата за блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува поради немање на имот. 
    Од Основниот суд во Прилеп.                              (4349) 

___________ 
 
 
Основниот суд во Кочани  со решение Ст. бр. 69/2001 

од 14.12.2001 година отвори  стечајна постапка над дол-
жникот Трговец поединец за превоз на патници Садику 
Бајрам Нухи "МУАМЕД" с. Србица - Осломеј, со жиро 
сметка 40320-601-106162 при ЗПП Експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-
жник Трговец поединец "МУАМЕД" поради немање на  
средства согласно член 64 став.1 од Законот за стечај. 
    Од Основниот суд во Кичево.                              (4350) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 15/02 од  
05.02.2002, над Трговско друштво за градежништво, про-
изводство и трговија на големо и мало Кочо и Томе 
"ЕЛЕКТРОВОДОМОНТ" ДОО Битола со дејност трговија 
и жиро сметка 40300-601-63059, при ЗПП - Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (4351) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 22/02 од  

05.02.2002, над Друштвото за трговија Лазаровски Тони 
"КАРАЏА" експорт-импорт Битола ул. "Никола Тесла" бр. 
18/39, Битола со дејност услужна и жиро сметка 500-
000000051146, при Стопанска банка Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (4352) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Прилеп  со решение Ст. бр. 2/02 од 

29.01.2002 година отвори  стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство и промет "Зр-
новка промет" Велкоски Гоце ДООЕЛ - Прилеп  со се-
диште на ул. "Илија Игески" бр. 4, запишан во регистар-
ска влошка 01002975?-8-03-000  на Основен  суд Битола 
со основна дејност производство на мелнички производи 
со жиро сметка 3000200000 38059 при Комерцијална бан-
ка АД - Скопје Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува бидејќи се отвора престојна неизбежна 
неликвидност. 
    Од Основниот суд во Прилеп.                              (4354) 

___________ 
 
 

Основниот суд во Прилеп  со решение Ст. бр. 3/2002 
од 24.01.2002 година отвори  стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги увоз-извоз "ЊУДИЛ" Весела и др. ДОО - Прилеп  со 
седиште на ул. "Кеј 1-ви Мај" бр. 41, запишан во регистар-
ска влошка 01004798?-3-03-000  на Основен  суд Битола 
со основна дејност трговија на мало со облека со жиро 
сметка 300020000078993 при Комерцијална банка АД - 
Скопје Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува поради немање на имот за покривање 
на трошоците на стечајната постапка. 
    Од Основниот суд во Прилеп.                              (4356) 

___________ 
 
 

Основниот суд во Прилеп  со решение Ст. бр. 201/2001 
од 24.01.2002 година отвори  стечајна постапка према дол-
жникот Трговец поединец за производство и услуги Весе-
лин Јонче Талески "КОСМОС" ТП Прилеп со седиште на 
ул. "Моша Пијаде" бр. 365, со основна дејност производ-
ство на друг метален репродукционен материјал запишан 
во регистарска влошка 1-19228  на Основен  суд Битола со 
жиро сметка 41100-601-37784 во Агенцијата за блокирани 
жиро сметки. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува поради немање на имот. 
    Од Основниот суд во Прилеп.                              (4357) 

___________   
Основниот суд во Прилеп  со решение Ст. бр. 143/2001 

од 24.01.2002 година отвори  стечајна постапка према дол-
жникот Претпријатие за градежништво, трговија и услуги 
"ТОРИХО АС" увоз-извоз со ПО Прилеп со седиште на 
ул. "Климент Охридски" бр. 1, запишан во регистарска 
влошка 1-18174  на Окружен стопански  суд Битола со ос-
новна дејност вградување на столарија со жиро сметка 
41100-601-34179 во Агенцијата за блокирани жиро смет-
ки. 
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Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува поради немање на имот. 
    Од Основниот суд во Прилеп.                              (4359) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп  со решение Ст. бр. 8/02 од 

31.01.2002 година отвори  стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство, услуги и трговија Кос-
товска Божана и др. "95 ИЗВОР" увоз-извоз Прилеп ДОО   
со седиште на ул. "Радика" бр. 2, запишан во регистарска 
влошка 01001539?-3-01-000  на Основен  суд Битола со 
дејност друга трговија на мало во продавници со мешови-
та стока со жиро сметка 300020000099848 при Комерци-
јална банка Скопје. 

 Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува , бидејќи се отвора поради неизбежна 
неликвидност. 
    Од Основниот суд во Прилеп.                              (4360) 

  
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

Струмица под Ст. бр. 199/01 од 01.02.2001 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТУ Авторемонт 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Мокрино - општина Ново Село, со 
жиро сметка бр. 200000029479458 што се води при Сто-
панска банка Струмица но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение  во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на решението во "Службен весник на РМ", преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (4361) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

Струмица под Ст. бр. 217/01 од 01.02.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над Трговец поединец Марјана Бо-
рис Гелевска ТП Струмица,со жиро сметка бр. 41300-601-
75228 што се води при Агенцијата за блокирани сметки, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение  во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на решението во "Службен весник на РМ", преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (4362) 
__________________________________________________ 

 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I. Л. бр. 393/2001 од 18.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, инженеринг, трговија на 
големо и мало "ВАГ ИНЖЕНЕРИНГ" експорт-импорт 
ДОО Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 6-1/6, со жиро смет-
ка 40110-601-205991. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димит-
рова од Скопје со стан  на ул."Јани Лукаровски" бр. 10/44, 
тел. 171-599. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4328)  
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

нието на овој суд I. Л. бр. 232/2001 од 20.06.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-

јатие за производство, инженеринг, трговија АКВА ПРО-
ИНГ експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "487" бр. 9/6, со жи-
ро сметка 40100-601-341814. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димит-
рова од Скопје со стан  на ул."Јани Лукаровски" бр. 10/44, 
тел. 171-599. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4329)  
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

нието на овој суд II. Л. бр. 22/2002 од 05.02.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за внатрешен и надворешен промет "Н. Б. А-КО-
МЕРЦ" ЦО  Скопје од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 
39-2/17, со жиро сметка 40100-601-69185. 

За ликвидатор се определува лицето Никола Илиевски 
од Скопје со стан  на бул."Октомвриска Револуција" бр. 
12/1-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4330)  
__________________________________________________ 

 
 

Н О Т А Р С К И 
 
 
Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. "Рот" 

лоцирана на К.П. бр. 466/2 за КО Којнско, со вкупна повр-
шина од 968м2, сосопственост на Младеноски Наум, Мла-
деноски Симо и Младеноски Спасе, сите од Охрид, с. 
Којнско, за продажна цена од 80,00 денари по метар квад-
ратен. 

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да 
се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на пону-
дата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на пону-
дата-огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Прос-
ветители"-8 (мезанин).                                     (4335) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во  КО Марена, К.П. 
бр. 1834, план 010, скица 007, м.в. "Овица", катастарска 
култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 1884м2, во 
сопственост на Ристо Голчев од с. Марена, Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 587 издаден од Држав-
ниот завод за геодетски работи, одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци.  

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до но-
тарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци.
              (4336) 

___________ 
 

Се продава недвижност: КП бр. 566/4 на м.в. "Мера", 
нива, класа 3, со вкупна површина од 500м2, опишано во 
ПЛ бр. 620 за КО Горно Оризари, сопственост на Анѓели-
на Петреска од Битола, за вкупна купопродажна цена од 
119.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предим-
ство на купување и тоа сосопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
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тето што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на предимство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 
Битола.                             (4337) 

___________ 
 
 

Се продава идеален дел во површина од 454м2 земјо-
делско земјиште, нива, во м.в. "Бабин дол", лоцирана на 
К.П. бр. 691/4 за КО Љубаништа, со површина од 789м2, 
за цена од 80,00 денари по метар квадратен, сопственост 
на Ристески Љупчо, Донка, Михајло и Васил сите од Ох-
рид, ул. "Г. Делчев"-42.  

Се повикуваат сосопственици и сите соседи  чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од 
објавувањето на понудата-огласот во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Прос-
ветители"-8 (Мезанин).                                    (4338) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Моин-нива на 
К.П. 354/2, план 4, скица 17, м.в. "Сарандар" класа 3, со 
површина од 560м2, нива на К.П. бр. 354/3, план 4, скица 
17, м.в. "Сарандар", класа 3 со површина од 1040м2 и нива 
на К.П. 354/1, план 4, скица17 м.в. "Сарандар", класа 3 со 
површина од 1342м2, сопственост на Јаневска Живка од 
Гевгелија за цена од 31,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. 

                 (4339)                                                                                                                                                                                                                            (4508) 
___________ 

 
 

Се продава земјоделско земјиште-лозје во КО Кава-
дарци 2, К.П. бр. 10030, план 001, скица 15, м.в. "Селски 
пат", катастарска култура-лозје, класа 1, со вкупна повр-
шина од 30620м2, во сопственост на Стојанче Велков, Гор-
дана Димова, Митко Велков и Весна Тренчева од Кава-
дарци, евидентирано во Имотен лист бр. 15797 издаден од 
Државниот завод за геодетски работи, одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб,      Кава-
дарци.  

                                                                    (4340) 
___________ 

 
 

Се продава 2/4 идеален дел од куќа построена на К.П. 
бр. 941/4-23-1 на м.в. "ЈНА", двор со површина од 287м2 и 
под објект со површина од 125м2 заведена во ПЛ бр. 1367 
за КО Гостивар, сопственост на по 1/4 идеален дел на Ар-
гиров Никола Петар од Гостивар ул. "ЈНА" бр. 193 и 1/4 
идеален дел сопственост на Аргирова ж. Петар Бисерка од 
Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 193, за цена од 2.000.000,00 дена-
ри. 

 
Се повикуваат заедничките сопственици и сосопстве-

ниците на недвижниот имот што се продава во рок од 45 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата се достават до нотарот 
Филип Трифуновски, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 73, Гостивар.        

                                                                   (4341) 
___________ 

 
Во огласот број 3134 објавен во "Службен весник на 

РМ" број 9 од 7.02.2002 година, после зборот "Прилеп" се 
додаваат зборовите "сопственост на Аризанкоски Коста 
Томислав од Прилеп, ул. "Стеван Апостолоски" бр. 21". 

Нотар, Дано Рошкоски.           (4332) 
 __________________________________________________  

М А Л И    О Г Л А С И 
 

Се огласуваат за неважни следните документи 
Пасош бр. 1326796 на име Трајковски Саво, Скопје.  
Пасош бр. 458660 на име Рамизи Неврије, с. Пршовце, 

Тетово.                                                                     (1810)  
Пасош бр. 1131543/98 на име Ислами Нехат, с. Палати-

ца, Тетово.                                                                 (4256) 
Пасош бр. 1393167 на име Даневски Горан, ул. "Х.Т. 

Карпош" бр. 2, Пробиштип.                                     (4399) 
Пасош бр. 0454000 на име Захариев Миле, с. Трсино, 

Виница.                                                                          (3487) 
Пасош бр. 237055 на име Боческа Наумка, с. Требениш-

та, Охрид.                                                          (4498) 
Пасош бр. 1140927/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Милановска Мирјана, ул. "Вера Јоциќ 12а" бр. 22-2/15, 
Скопје.                                                                          (4502) 
Пасош бр. 1205080 издаден од УВР-Скопје на име 

Ќазибан Јагилова, ул."Пелагонија" бр. 60, Скопје.4503 
Пасош бр. 1206469 издаден од УВР-Скопје на име Са-

лија Јаглиов, ул. "Пелагонија" бр. 60, Скопје. (4504) 
Пасош бр. 1178252 издаден од УВР-Куманово на име 

Асани Беким, с. Слупчане, Куманово.          (4505) 
Пасош бр. 1549829 издаден од УВР-Скопје на име Пав-

ловски Владимир, ул. "Сердарот" бр. 4/11, Скопје. 
                                                                          (4506) 
Пасош бр. 1442517 издаден од УВР-Скопје на име Мус-

тафовски Лиман, ул. "159" бр. 32, Скопје.      (4507) 
Пасош бр. 1248474 издаден од УВР-Тетово на име 

Латифовиќ Зулејха, ул. "И. Л. Рибар" бр. 14, Тетово. 

Пасош бр. 161765/94 издаден од УВР-Скопје на име Ка-
линов Васил, ул."Разловечко востание" бр.18/8, Скопје.                                  
(4509) 
Пасош бр. 1240263 издаден од УВР-Гевгелија на име 

Миленков Тошо, с. Црничани, Богданци.          (4510) 
Пасош бр. 1143858 на име Јашари Хурије, с. Танушај, 

Гостивар.                                                                       (2076) 
Пасош бр. 1339001 на име Илбер Велиу, с. Делегож-да, 

Струга.                                                                     (2077) 
Пасош бр. 346572 на име Спасовски Богдан, ул. "Љупчо 

Арсов" бр. 6, Куманово. 
Пасош бр. 0551703 на име Цуцак Туфо, с. Г. Оризари, 

Велес.                                                          (4555) 
Пасош бр. 0049349 на име Нечовски Алексо,  с. Ваша-

реица, Битола.                                          (4582) 
Пасош бр. 0049350 на име Нечовска Љубица, с. Ва-ша-

реица, Битола.                                          (4584) 
Пасош бр. 1224450/99 на име Емрули Ремзим, ул. "108" 

бр. 37, Тетово.                                          (4591) 
Пасош бр.1099852 на име Жута Марвиш,Струга.4593 
Пасош бр. 123721 на име Тодоровски Љупчо, ул. "Ен-

гелсова" бр. 45/11, Штип.                          (4595) 
Пасош бр. 1124571 издаден од УВР-Скопје на име Ид-

риз Рабије, ул. "7 Јули" бр. 3, Скопје.          (4598) 
Пасош бр. 482353/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Идриз Реџеп, ул. "7Јули" бр. 3, Скопје.          (4599) 
Пасош бр. 1073317/98 издаден од УВР-Скопје на име  

Ристевски Антонио, ул. "Франц Розман" бр. 6А,  Скопје.
                                                                          (4600) 
Пасош бр. 1678608 издаден од УВР-Скопје на име  

Спировски Владо, ул. "Боро Менков" бр. 3-а, Скопје.   
                                                                         (4601) 
Пасош бр. 1514878 издаден од УВР-Скопје на име Па-

ланков Александар, ул. "А. Цесарец" бр. 5/8-11, Скопје.     
                                                                      (4602) 
Пасош бр. 1441158 издаден од УВР-Куманово на име 

Аљиљи Ибраим, с. Отља, Куманово.          (4603) 
Пасош бр. 834607 издаден од УВР-Скопје на име Пе-

јоски Славе, ул. "Жданец" бр. 15-А, Скопје.         (4604) 
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Пасош бр. 962493 издаден од УВР-Гостивар на име 

Исмаили Бајрам, с. Форина, Гостивар.          (4605) 
Пасош бр. 1277216 издаден од УВР-Тетово на име 

Шакири Вулнет, с. Камењане, Тетово.          (4606) 
Пасош бр. 1398456 издаден од УВР-Скопје на име 

Рамадани Мевљане, ул. "Чаирска" бр. 62, Скопје.  4607 
Чекови од тековна сметка бр. 2455-81 бр. 0005005968911 

и бр. 0005005968912 издадени од Комерцијална банка на 
име Нечовска Лилјана, Скопје.          (4525) 
Чекови од тековна сметка бр. 07579461 од бр. 0002000-

629750 до бр. 0002000629753, и бр. 0010003299574 изда-
дени од Комерцијална банка на име Начкова Олга,  Ско-
пје.                                                                          (4526) 
Работна книшка на име Сулај Лумније, Кичево. 4368 
Работна книшка на име Тика Љуљзим, Кичево.  4369 
Работна книшка на име Стефановски Благоја, Крива 

Паланка.                                                          (4377) 
Работна книшка на име Ристовски Моме, Крива 

Паланка.                                                          (4378) 
Работна книшка на име Додевски Синиша, Куманово.                

(4379) 
                                                          Воена книшка на име Глигоровски Владимир, Скопје.                                  

(4421) Работна книшка на име Стојановска Весна, Куманово.
                                                                          (4380) 
Работна книшка на име Небојша Тонкиќ, Куманово.                

(4381) 
                                                                                                                          (4460)           Воена книшка на име Лазаревски Дејан, Куманово. 

Работна книшка на име Сузана Аметовска, Куманово.                
(4382) 

                                                                                                                          (4463)           Воена книшка на име Петковски Слаѓан, Куманово. 

Работна книшка на име Ленче Костова, Кочани.4385 
Работна книшка на име Миладинов Зоранчо, Штип.                

(4386) 
                                                                                                                          (4496)           Воена книшка на име Симјаноски Здравко, Тетово. 

Работна книшка на име Јосков Благој, Радовиш.4389 
Работна книшка на име Дучева Снежана, Гевгелија. 
                                                                          (4390) 
Работна книшка на име Ристо Митров, Гевгелија. 
                                                                          (4391) 
Работна книшка на име Попов Ѓорге, Гевгелија.4392 
Работна книшка на име Миле Надорев, Кочани.4407 
Работна книшка на име Снежана Станковска, Скопје.    
                                                                       (4423) 
Работна книшка на име Есад  Хаџибулиќ,Скопје.4424 
Работна книшка на име Миневеде Куртиши, Скопје. 
                                                                          (4425) 
Работна книшка на име Јован  Анѓеловиќ, Скопје. 
                                                                          (4426) 
Работна книшка на име Лопатички Иљо, Скопје.4427 
Работна книшка на име Трајковиќ Марјан, Скопје. 
                                                                          (4428) 
Работна книшка на име Николов Предраг, Скопје. 
                                                                          (4429) 
Работна книшка на име Муслии Фалил, Скопје. 4430 
Работна книшка на име Фекрије Сулејмани, Скопје. 
                                                                          (4431) 
Работна книшка на име Нешкоски Зоран,Скопје.4432                                                                        

Свидетелство за 8-мо одделение на име Абдураман Са-
лаи, Куманово.                                          (4493) 

Работна книшка на име Калабакова Снежана, Скоп-је.   
                                                                        (4433) 
Работна книшка на име Ристовски Александар, Скопје.         

(4434) 
                                                                  
Свидетелство за 3-то одделение на име Етоска Ќерима, 

Велес.                                                          (4500) 

Работна книшка на име Велковски Ивица, Куманово.            
(4455) 

                                                              
Свидетелство за 1 година сред. дактилографско учи-

лиште на име Стаменковска Елизабета, Скопје. (4523) 

Работна книшка на име Насер Алити,Куманово.4456 
Работна книшка на име Апостоловска Тодорка, Битола.

                                                                          (4457) 
Работна книшка на име Димоски Борче, Охрид. 4458 
Работна книшка на име Алексова Гордана, Делчево. 
                                                                          (4466) 
 
Работна книшка на име Дејан Димитровски, Делчево.                 

(4468) 
                                                         Диплома издадена од гимназија "Зефљуш Марку" на 

име Рахмани Момин, Скопје.                          (4435) 
Работна книшка на име Гениќ Србо, Кочани.   (4469) 
Работна книшка на име Ангелкоска Лиле, Крушево. 
                                                                          (4481) 
Работна книшка на име Илинка Крстевска, Демир Хи-

сар.                                                                          (4484) 
Работна книшка на име Незири Шабедин, Струга.                                                                                                 (4479) 
                                                                                      (4487) 
Работна книшка на име Шпетим Таири, Охрид.  4488 
Работна книшка на име Садику Неџбудин, Кичево. 
                                                                          (4490) 
Работна книшка на име Садику Нухи, Кичево. (4491) 
Работна книшка на име Адемовски Санџај, Кичево. 
                                                                          (4492) 

Работна книшка на име Фаризи Бехлул, Тетово.4495 
Работна книшка на име Лазаров Петар, Скопје. 4513 
Работна книшка на име Габрова Илиевска Катерина, 

Скопје.                                                          (4514) 
Работна книшка на име Јованчева Славне, Скопје. 
                                                                          (4515) 
Работна книшка на име Николиќ Зорица, Скопје. 
                                                                          (4516) 
Работна книшка на име Александар Стрезоски, Скопје.

                                                                          (4517) 
Работна книшка на име Благојка Јовановска, Скопје.                                  

(4518) 
Работна книшка на име Крстевски Борче, Скопје. 
                                                                          (4519) 
Работна книшка на име Саздов Игор, Скопје.  (4520) 
Воена книшка на име Величковски Игорчо, Кочани. 
                                                                          (4365) 
Воена книшка на име Ѓорѓески Радослав,Тетово.4375 
Воена книшка на име Миладинов Зоранчо, Штип. 
                                                                          (4387) 

Воена книшка  на име Рамадан Рамче, Скопје. (4422) 

Воена книшка на име Димовски Зоран, Велес. (4478) 

Воена книшка на име Мерсими Рушит, Скопје.(4521) 
Свидетелство на име Хабиби Абдула, Тетово. (4370) 
Свидетелство на име Котевска Мирјана, Тетово.4372 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Хави Ќаили, Те-

тово.                                                                          (4373) 
Свидетелство на име Фуат Бајрами, Тетово.    (4374) 
Свидетелство на име Николовска Блашка, Делчево. 
                                                                                      (4383) 
Свидетелство на име Николовска Валентина, Делчево.

                                                                          (4384) 
Свидетелство на име Димитар Михаилов, Радовиш. 
                                                                          (4388) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ЦОУ "Даме 

Груев" на име Фетова Алиде, Велес.         (4393) 
Свидетелство на име Михајловиќ Игор, Прилеп.4396 
Свидетелство на име Пешевска Дубравка, Кумано-во.                                  

(4464) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Киро Тасев, 

Штип.                                                                          (4473) 
Свидетелство на име Парлапан Мамер, Штип. (4475) 
Свидетелство на име Митков Стојан, Штип.     (4476) 
Свидетелство на име Велески Бажо, Мак. Брод. 4489 

Свидетелство на име Хатије Азби, Куманово.  (4494) 

Свидетелство за 2 година трговско училиште на име 
Стаменковска Елизабета, Скопје.                          (4524) 
Ученичка книшка за 3-та година гимназија на име Јова-

нов Димитар, Радовиш.                          (4477) 
Диплома на име Сејфула Демири, Куманово.   (4461) 
Диплома на име Божиновски Аце, Прилеп.       (4483) 
Диплома на име Абдоски Изет, Струга.          (4367) 
Диплома на име Хурије Бериша, Тетово.          (4371) 

Диплома за завршена гимназија издадена од "Зефњуш 
Марку" на име Емини Арбона, Скопје.        (4522) 
Здравствена книшка на име Живко Илиевски, Битола.                                  

(4366) 
Здравствена книшка на име Ајше Беќирова, Велес. 

Здравствена книшка на име Асанов Сезгун, Велес. 
                                                                          (4480) 
Здравствена книшка на име Тунтески Исак, Прилеп. 
                                                                          (4482) 
Здравствена книшка на име Елида Рифат, Битола. 
                                                                          (4485) 
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Здравствена книшка на име Петрушевска Лилјана, Би-

тола.                                                                          (4486) 
Здравствена книшка на име Везовска Вергиме, Битола.

                                                                          (4501) 
Штедна книшка бр.7670021 201-90-000004-9 издадена 

од Извозна кредитна банка на име Михајловски Михајло, 
Скопје.                                                          (4439) 
Лична карта на име Камери Камиле, Тетово.   (4376) 
Лична карта на име Трајковска Нада, Велес.    (4395) 
Уверение бр. 11-4/319 за завршен степен издадено од 

Правен факултет на име Калабакова Снежана, Скоп је.                  
(4436) 

                                                        2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 

Даночна картичка сер. бр. 0055618 издадена од  на име 
Мишкарова Љубица, Гевгелија.          (4403) 
Даночна картичка бр. 4030986103067 издадена од Упра-

ва за приходи на име ДСУ "Цветан Димов", Скопје.             
(4419) 

                                                              

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија. Даночна картичка бр. 4020991111340 на име УТП "МО-

МИР" Охрид, Охрид.                          (4497) 
Даночна картичка бр. 4030900296461 издаден од Уп-ра-

ва за приходи на име ДТУ "ЕЛИСА" ДОО, Скопје. 
                                                                          (4511) 
Решение бр. 22-207 издадено од општина Чаир на име 

"ДВА БРАТА" бурекџилница, Скопје.          (4512) 
Решение бр. 11-1494 издадено од општина Чаир на  име 

Електроинсталатерски дуќан-Саве Манојловски, Скопје.
                                                                          (4619) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност  Електро-

инсталатерски  дуќан, "МАНЕ" Скопје.          (4420) 
__________________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-43/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ  ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР ТД 25 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-43/2002 е АД 

"Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
"11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за булдозер ТД 25 за потреби-
те на РЕК Битола и РЕК Осломеј во се според тендер до-
кументација. Тендер документацијата понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на АД "ЕСМ", ул. 
"11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба 
бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 АД "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) 
со назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да 
презентира доказ за извршена уплата при подигање на 
тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја 
подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табе-

лите кои се доставуваат како тендер документација со 
фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на це-
локупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП 
РЕК Битола, РЕК Осломеј, сите цени треба да се изразени 
во МКД, со посебно искажана царина и ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на услугата ќе се применува продажен курс на 
девизна берза. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (доз-
волена е делумна понуда - делива понуда но не е дозволе-
на делумна понуда во рамките на една табела) за деловите 
за РЕК Битола, а кај табелите каде се бараат делови за 
РЕК Осломеј дозволена е  деливост и во рамките и на една 
табела. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите од странските понудувачи со пропрат-

ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ 

за бонитет од Централниот регистар, а странските понуду-
вачи треба да достават ревизорски извештај од странска 
реномирана ревизорска институција, регистрирана за вр-
шење на ревизија, со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заве-
рени копии, верни на оригиналот и не постари од шест ме-
сеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки) 

4.1. Цена     - 50 поени, 
4.2. Начин на плаќање   - 30 поени, 
4.3. Рок на испорака    - 20 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса АД "Електростопанство на Македони-
ја", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
11.03.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, оние кои немаат целокупна документа-
ција која се бара во отворениот повик и оние кои нема да ги 
пополнат прегледите кои се дадени како тендер документа-
ција, нема да се разгледуваат. 

                                             
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпријатие 
Комунална хигиена - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-875 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на: 
 
1. Моторна метлачка за метење на 
јавно прометни површини........................10 парчиња. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни  и физички лица, 
а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од 
Законот за јавни набавки. 

 
II. Тендерска документација за предметот за набавка, 

односно технички карактеристики на средствата наведени 
под глава I, реден број 1 се дадени во прилог бр. 1, на овој 
повик, кој може да се добие во ЈП Комунална хигиена - 
Скопје, ул. "Лазар Личеновски" бб (барака 6), во работен 
ден од 09,00 до 14,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цена, поединечна и вкупна за наведените средства, 

без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко 
купувач, 

3. Квалитет на средствата според техничките каракте-
ристики на производителот ( по ИСО стандард и Законот 
за стандардизација - "Сл. весник на РМ" бр. 23/95), а сог-
ласно бараните карактеристики со овој повик (каталог-
проспект), 

4. Начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средства), 

5. Рок на испорака на средствата, 
6. Гарантен рок (за секој од наведените средства и за 

одделни делови од истите), 
7. Обезбедени резервни делови, сервис и одржување, 
8. Упатство за ракување на македонски јазик, и 
9. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата потребно е да се достави документа-

ција согласно Законот за јавни набавки (оригинал или за-
верена копија кај нотар) и тоа: 

1. За финансиската и економската способност, соглас-
но член 22 од Законот, односно документ за бонитет изда-
ден од носителот на платниот промет, 

2. Докази согласно член 24 од Законот, 
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот, 

согласно член 23 од Законот (наведен во Прилог бр. 1). 
V. Критериумите за избор на најповолен понудувач, 

согласно член 25 став 1, алинеја втора од Законот се наве-
дени во Прилог бр. 1 на овој повик. 

 
VI. Доставување на понудата: 
 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 03-875 во 

оригинален примерок и потпишан од овластено лице на 
понудувачот и документацијата од глава IV треба да бидат 
уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на 
адреса: ЈП Комунална хигиена, ул. "Лазар Личеновски" бб 
(барака 6) Скопје, по пошта, лично во архивата или со 
предавање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда. 

 
VII. Рок за доставување на понудите: 
 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а 
денот, времето и местото на отворањето на понудите во 
присуство на понудувачите ќе бидат наведени во прилог 
бр. 1, 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација од 
овој повик, нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефоните: 02/ 229-039 и 613-298. 

 
                                             Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Цен-
тар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2002 

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

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

обавување на техничка контрола-надзор на изведбени ра-
боти на новиот објект за гинекологија и акушерство. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува соглас-
но со одредбите на Законот за јавни набавки, ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- потпишана и заверена писмена изјава со која понуду-

вачот се пријавува за обавување на целиот обем на работа-
предмет на набавка, 

- услови и начин на плаќање, 
- цената да се изрази во % од вкупната инвестиција за 

градбата на објектот со забелешка за вклученост на ДДВ, 
- референтна листа, вршење надзор на слични објекти 

во последните 5 години, 
- кадровска опременост со наведени стручни лица-

можни извршители со податоци за нивната активност на 
вакви или слични објекти, 

- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, правен статус и овлас-

тени потписници на понудувачот, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, заверена ко-
пија од страна на нотар, 

- доказ за финансиска способност (документ за бони-
тет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал 
или заверена копија од страна на нотар, 

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

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

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или 
копија заверена кај нотар. 

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

примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно 
лице. 

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

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во 
архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Ко-
мисијата на лице место најдоцна до 12.03.2002 година, во 
11 часот. 

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

НУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следни-

те критериуми: 
- квалитет - 50 бода, 
- цена - 30 бода, 
-  начин на плаќање - 20 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 

12.03.2002 година. 
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6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 
12.03.2002 година во 11 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), 
Државниот завод за статистика, ги утврдува и објавува 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
Комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање.  

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утвр-
дениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни 
набавки, нема да бидат разгледувани. Информации на 
телефон 147-664. 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА  ЖИВОТ  ВО РЕПУБЛИКА МА- 

КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2002 ГОДИНА 
 Комисија за јавни набавки 

__________________________________________________ 1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во јануари 
2002 година во однос на декември 2001 година е - 0,001. 

  
Управниот одбор на Тутуновиот комбинат "Боро 

Петрушевски - Папучар", донесе 2. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на година-
та до крајот на месецот е - 0,001. 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ЦИГАРИ 

3. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи во јануари 2002 година 
во однос на истиот месец од претходната година изнесува 
- 0,012. 

 
Со Одлука на Управен одбор на Тутунов комбинат 

"Боро Петрушевски - Папучар" а.д. Куманово бр. 02-115/1 
од 08.02.2002 година се утврдува малопродажната цена на 
следните видови на филтер цигари: 

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија во периодот од поче-
токот на годината до крајот на јануари 2002 година во од-
нос на просекот на животните трошоци во Република Ма-
кедонија во 2001 година е 0,021. 

- "ПРЕСТИГЕ" во тврдо паковање од по 20 парчиња, 
на износ од 30,00 денари, 

- "ПРЕСТИГЕ ЛИГХТС" во тврдо паковање од по 20 
парчиња, на износ од 30,00 денари.  

                      Директор, 
          Претседател                          Благица Новковска, с.р. 

                                       на Управен одбор,  
                              дипл.хем. Славко Бурназовски, с.р.  
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