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16. 

УКАЗ БР. 41  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 42/2001) 
Се унапредува 
во чин бригаден генерал 
полковник на АРЕ ПВО Јовчевски Чедомир Атанас 
ЕМБГ: 0305952440026, сега командант на 1. гра-

нична бригада во Генералштабот на Армијата на Ре-
пуб ика Македонија. л

 
О вој указ да се изврши веднаш. 
     Бр. 07-27                                     Претседател 

14 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
17. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕД-
НОСНИТЕ  СИЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА  НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И 
Се прогласува Законот за посебните права на при-

падниците на безбедносните сили на Република Маке-
донија и на членовите на нивните семејства, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-133/1   Претседател 
15 јануари 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р.  
З А К О Н 

ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ 
НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ  

СЕМЕЈСТВА 
 

Глава I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој закон се уредуваат посебните права на при-

падниците на безбедносните сили и на членовите на 
нивните семејства, како и условите и постапката за 
нивното остварување. 

Член 2 
Припадниците на безбедносните сили на Република 

Македонија, во смисла на овој закон, се: војник на от-
служување на воениот рок, професионален војник, во-
ен старешина и цивилно лице на служба во постојани-
от состав на Армијата на Република Македонија, уни-
формирано лице во Министерството за внатрешни рабо-

ти, како и лице со посебни должности и овластувања вра-
ботено во Министерството за одбрана и во Министерс-
твото за внатрешни работи и воен обврзник во резервниот 
состав на Армијата на Република Македонија и Минис-
терството за внатрешни работи, кои организирано учес-
твувале во одбрана на независноста, територијалниот ин-
тегритет и суверенитет на Република Македонија и во 
спречување на насилно уривање на демократските инсти-
туции утврдени со Уставот на Република Македонија, 
сметано од 1 јануари 2000 година (во натамошниот текст: 
припадник на безбедносните сили). 
Под учество во одбрана на независноста, територи-

јалниот интегритет и суверенитет на Република Маке-
донија и во спречување на насилно уривање на 
демократските институции утврдени со Уставот на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: одбрана 
на суверенитетот на Република Македонија), во смисла 
на став 1 од овој член се подразбира организирано дејс-
твување на припадниците на безбедносните сили во во-
оружени дејствија против вооружените екстремистич-
ки и паравоени групации. 
Припадник на безбедносните сили кој здобил рана, 

повреда или болест, при одбрана на суверенитетот на 
Република Македонија, при што настапило оштетува-
ње на неговиот организам најмалку за 20%, ќе се смета 
како воен инвалид од војните во смисла на Законот за 
правата на воените инвалиди, на членовите на нивните 
семејства и на членовите на семејствата на паднатите 
борци (во натамошниот текст: воен инвалид). 
Припадник на безбедносните сили кој загинал во 

вооружени дејствија против вооружените екстремис-
тички и паравоени групации се смета за загинат при-
падник на безбедносните сили. 
Припадник на безбедносните сили кај кој настапила 

смрт како директна последица од рана или повреда 
здобиена во вооружени дејствија против вооружените 
екстремистички и паравоени групации се смета за по-
чинат припадник на безбедносните сили. 

 
Член 3 

Статусот и времето поминато како припадник на 
безбедносните сили се докажува со уверение издадено 
од Министерството за одбрана, односно Министерс-
твото за внатрешни работи.  

Член 4 
Како членови на семејство на припадник на безбед-

носните сили се сметаат: брачниот другар, децата и ро-
дителите. 

Член 5 
Покрај посебните права пропишани со овој закон 

на воените инвалиди, во смисла на овој закон, и члено-
вите на нивните семејства им припаѓаат и правата про-
пишани со Законот за правата на воените инвалиди, на 
членовите на нивните семејства и на членовите на се-
мејствата на паднатите борци кои ќе ги остваруваат на 
начин и постапка пропишани со тој закон. 
Во остварување на правата од Законот за правата на 

воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на членовите на семејствата на паднатите борци, чле-
новите на семејството на загинат или починат припад-
ник на безбедносните сили од Министерството за внат-
решни работи се изедначуваат со правата на членовите 
на семејството на паднат борец. 
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Член 6 
Лицата кои стекнале или можеле да стекнат права по 

овој закон, не можат да ги остваруваат тие права ако ош-
тетувањето на организмот ги здобиле како припадници, 
помагачи или соработници на вооружените екстремистич-
ки и паравоени групации, односно лица против кои се во-
ди кривична постапка или кои се правосилно осудени по-
ради недозволено држење на оружје или распрскувачки 
материи или за кривични дела против државата или про-
тив човечноста и меѓународното право согласно со Кри-
вичниот законик, како и членовите на нивните семејства 
кои стекнале или можеле да стекнат права по овој закон. 

Права утврдени со овој закон не можат да остварат ни 
лица кои сами се повредиле заради избегнување на воена 
обврска, ниту лица кои самоволно или без одобрение на 
надлежниот старешина ја напуштиле единицата на безбед-
носните сили на Република Македонија во било кој пери-
од. 

 
Глава II 

ПОСЕБНИ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕД-
НОСНИТЕ СИЛИ  И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ 

СЕМЕЈСТВА 
 

Член 7 
На припадниците на безбедносните сили и на членови-

те на нивните семејства со овој закон им се утврдуваат 
следниве посебни права: 

1) ослободување од учество со лични средства при ко-
ристење на здравствени услуги; 

2) вработување; 
3) стан под закуп - станбено згрижување; 
4) еднократен паричен надоместок; 
5) права од областа на образованието и 
6) семејна пензија. 
 

1. Ослободување од учество со лични средства при  
користење на здравствени услуги  

Член 8 
Припадникот на безбедносните сили кој здобил повре-

да или рана, што е непосредна последица од учество во 
одбраната на суверенитетот на Република Македонија, е 
ослободен од учество со лични средства при користење на 
здравствени услуги во примарна, специјалистичко-кон-
султативна и болничка здравствена заштита и има право 
на надомест на патните трошоци ако е упатен да користи 
здравствени услуги надвор од местото на живеење, до за-
вршување на лекувањето, но не подолго од две години. 

Средствата за учество при користење на здравствените 
услуги од став 1 на овој член ги исплатува Министерството 
за одбрана, односно Министерството за внатрешни работи 
на здравствената установа која ги извршила здравствените 
услуги, по добиена пресметка. 

Надоместокот на патните трошоци од став 1 на овој 
член го исплатува Министерството за одбрана, односно 
Министерството за внатрешни работи на припадникот на 
безбедносните сили, во висина на трошоците за превоз со 
средствата во јавниот сообраќај. 

 
2. Вработување  

Член 9 
Владата на Република Македонија е должна да обезбе-

ди вработување во државните органи, јавните претприја-
тија и јавните установи, без јавен оглас, на еден неврабо-
тен член на семејството на загинат или починат припад-
ник на безбедносните сили во рок од три месеца од смртта 
на припадникот на безбедносните сили. 

 
Член 10 

Државните органи, единиците на локалната самоупра-
ва, јавните претпријатија и јавните установи се должни 
при вработување под еднакви услови да дадат предност на 
невработен припадник на безбедносните сили. 

 
 
 
 

Правото од став 1 на овој член може да се оствари са-
мо еднаш во рок од две години по влегување во сила на 
овој закон. 

 
3. Стан под закуп - станбено згрижување 

 
Член 11 

Воените инвалиди од I до VII група (100% до 50%) во-
ен инвалидитет и членовите на семејството кои живееле 
во заедничко домаќинство со загинат или починат припад-
ник на безбедносните сили и кои на територијата на Ре-
публика Македонија немаат во сопственост стан или куќа, 
ниту користат под закуп стан во сопственост на Републи-
ка Македонија имаат право на приоритет при  добивање 
стан под закуп од становите во сопственост на Република 
Македонија наменети за социјално загрозени лица. 

На лицата од став 1 на овој член становите им се дава-
ат под закуп на неодредено време, со повластена закупни-
на. 

Начинот и постапката за давање соодветен стан под 
закуп за лицата од став 1 на овој член се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за домување. 

Лицата од став 1 на овој член можат да го откупат ста-
нот даден под закуп под поповолни услови согласно со 
прописите за продажба на становите во општествена сопс-
твеност. 

 
4. Еднократен паричен надоместок 

 
Член 12 

Семејството на загинат или починат припадник на без-
бедносните сили има право на еднократен паричен надо-
месток за претрпени душевни болки поради смрт на бли-
ско лице, во висина од 40 просечни плати остварени во 
Република Македонија во месецот кога настапила смртта 
на припадникот на безбедносните сили. 

Барање за остварување на правото на став 1 на овој 
член се поднесува до Министерството за одбрана, односно 
до Министерството за внатрешни работи. 

Семејството на загинат или починат припадник на без-
бедносните сили кое остварило право на еднократна па-
рична помош во случај на смрт односно загинување на 
граѓани во извршување на должности во одбраната сог-
ласно со Законот за одбрана или еднократен надоместок 
во случај на смрт на вработен во Министерството за внат-
решни работи согласно со Законот за внатрешни работи, 
има право само на разлика до висината на еднократниот 
паричен надоместок од став 1 на овој член. 

 
5. Права од областа на образованието 

 
Член 13 

Децата на загинат или починат припадник на безбед-
носните сили и децата на воен инвалид од I до VII група 
воен инвалидитет, имаат предност при запишување во др-
жавни средни училишта, под услов да исполнат минимум 
бодови утврдени со Конкурсот за упис. 

Припадникот на безбедносните сили, децата на заги-
нат или починат припадник на безбедносните сили и деца-
та на воен инвалид од став 1 на овој член, имаат предност 
при запишување во високо образовни установи без плаќа-
ње на партиципација, под услов да исполнат минимум бо-
дови утврдени со Конкурсот за упис. 

 
Член 14 

Децата на загинат или починат припадник на безбед-
носните сили и децата на воен инвалид од член 13 на овој 
закон, имаат право на стипендија за редовно школување 
во државните средни училишта и право на стипендија за 
редовно студирање на високо образовни установи. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбедува Ми-
нистерството за образование и наука. 

 
 
 
 
 
 



18 јануари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 2 - Стр. 3 
 

Член 15 
Припадникот на безбедносните сили, децата на заги-

нат или починат припадник на безбедносните сили и деца-
та на воен инвалид имаат предност при сместување во 
ученички, односно студентски домови. 

 
Член 16 

Децата на загинат или починат припадник на безбед-
носните сили и децата на воен инвалид имаат право на 
бесплатни задолжителни учебници за потребите на редов-
но школување во основните и државните средни училиш-
та и партиципација во предучилишните установи. 

Учебниците од став 1 на овој член ги обезбедува Ми-
нистерството за образование и наука. 

 
Глава III 

СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОН 
 

Член 17 
Средства за остварување на правата утврдени во овој 

закон се обезбедуваат од Буџетот на Република Македо-
нија. 

 
Глава IV 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 18 
Со парична казна од 15.000 до 40.000 денари ќе се каз-

нат за прекршок одговорното лице во правно лице и служ-
беното лице во државен орган ако не постапат согласно со 
одредбата на член 10 став 1 од овој закон. 

 
Член 19 

Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се каз-
ни за прекршок одговорно лице во правно лице, ако: 

- при запишување на лице во образовна установа пос-
тапи спротивно на одредбите на член 13 од овој закон и 

- при сместување на лица во ученички, односно сту-
дентски домови постапи спротивно на одредбите на член 
15 од овој закон. 

 
Глава V 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 20 
Постапките по барањата за остварување на правата ут-

врдени со овој закон, поднесени до денот на влегувањето 
во сила на овој закон, ќе се довршат согласно со одредби-
те на овој закон. 

 
Член 21 

Членовите  на семејството на припадник на безбеднос-
ните сили кој загинал или починал пред денот на влегува-
њето во сила на овој закон, правото од член 9 на овој за-
кон можат да го остварат во рок од три месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 22 

На членовите на семејството на загинат или починат 
припадник на безбедносните сили од Министерството за 
внатрешни работи, кои до денот на влегувањето во сила 
на овој закон оствариле права по Законот за правата на во-
ените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на 
членовите на семејствата на паднатите борци, по службе-
на должност ќе им се исплати паричен надоместок во ви-
сина на разликата од правата што ги оствариле до правата 
што можат да ги остварат според овој закон. 

 
Член 23 

Посебните права утврдени со овој закон се однесуваат 
и на припадниците на безбедносните сили од Министерс-
твото за одбрана кои ги загубиле животите во војните во 
поранешна СФРЈ, на воените инвалиди и на членовите на 
нивните семејства. 

 
 
 
 

Член 24 
Овој  закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
18. 

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 ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНА-
РОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО  
Се прогласува Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Меѓународното здружение за развој 
(ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за подобрува-
ње на водоснабдувањето, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 јануари 2002 година. 

 
   Бр. 07-130/1                                  Претседател 

15 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
  
 
     Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗ-
ВОЈ (ИДА) ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕК-

ТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА  
ВОДОСНАБДУВАЊЕТО 

 
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓународно-
то здружение за развој (ИДА) со кредит во износ од 13,1 
милиони американски долари наменет за Проектот за по-
добрување на водоснабдувањето. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на кредитот од член 
1 на овој закон се утврдуваат со Договорот за кредит по 
Проектот за подобрување на водоснабдувањето кој ќе се 
склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното 
здружение за развој (ИДА). 

Во име на Република Македонија договорот од став 1 
на овој член ќе го потпише министерот за финансии или 
од него овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот на отплата на кредитот од член 1 на овој закон е 35 
години со вклучен грејс период од десет години. 

Кредитот се отплатува во полугодишни рати кои прис-
тигнуваат за плаќање на 15 март и 15 септември секоја го-
дина, почнувајќи од 15 септември 2011 и заклучно со 15 
март 2036 година. 

Секоја отплата на главнината од 15 септември 2011 до 
15 март 2021 година ќе изнесува 1,25% од износот на 
главнината на кредитот, а секоја отплата од 15 септември 
2021 до 15 март 2036 година ќе изнесува 2,5% од износот 
на главнината. 

Кредитот е бескаматен. 
 

Член 4 
На неповлечените средства од кредитот се плаќа про-

визија по стапка што ја пропишува Меѓународното здру-
жение за развој (ИДА) на 30 јуни секоја година, но не по-
голема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 
дена од денот на влегувањето во сила на Договорот од 
член 2 на овој закон до денот на повлекувањето на средс-
твата. 
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На повлечените средства од главнината на кредитот 
што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги 
по стапка од 0,75% годишно. 

Провизијата од ставовите 1 и 2 на овој член се плаќа 
полугодишно и тоа на 15 март и 15 септември секоја годи-
на.  

Член 5 
Во име на Владата на Република Македонија, Минис-

терството за финансии ќе склучи посебен Договор за по-
зајмување на средства со Јавното претпријатие Водовод и 
канализација - Скопје. Договорот треба да биде одобрен 
од страна на Меѓународното здружение за развој согласно 
со критериумите на Меѓународното здружение за развој. 

Јавното претпријатие Водовод и канализација - Скопје 
ќе го отплатува кредитот кон Буџетот на Република Маке-
донија. Вкупните обврски кон Меѓународното здружение 
за развој ќе ги сервисира Владата на Република Македо-
нија од Буџетот на Република Македонија.   

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

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
19. 

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 НАДВО-

РЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на 

Законот за надворешно-трговското работење, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 15 јануари 2002 година. 
 
   Бр. 07-116/1                                  Претседател 

15 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО  

РАБОТЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за надворешно-трговското работење 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/93, 
41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99 и 
4/2001), во членот 11-а ставот 1 се менува и гласи: 

"Претпријатијата можат слободно да увезуваат пат-
нички моторни возила и товарни, полутоварни моторни 
возила или приклучни возила со старост до десет години." 

Во ставот 2 зборовите: "три" и "пет" се заменуваат со 
збо от "десет". р

 
Член 2 

Во членот 79 ставот 3 се менува и гласи: 
"Домашните физички лица можат слободно да увезу-

ваат патнички моторни возила и товарни, полутоварни мо-
торни возила или приклучни возила со старост до десет 
години". 

Во ставот 4 зборовите: "три" и "пет" се заменуваат со 
зборот "десет." 

Член 3 
Во членот 80 во ставот 2 зборовите: "три" и "пет" се 

заменуваат со зборот "десет". 
 
 
 
 

Член 4 
Сопствениците на патнички автомобили, постари од 

десет години кои ги набавиле автомобилите и ги регис-
трирале во странство за вршење на дејност до 31 декември 
2001 година, можат да ги регистрираат овие возила на те-
риторијата на Република Македонија, со увозно царинење, 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.  

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
20. 

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 ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 

данокот на добивка, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 10 јануари 2002 година.  
    Бр. 07-70/1                                   Претседател  

10 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
            Скопје                                  Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р.  

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

 ДАНОКОТ НА ДОБИВКА  
Член 1 

Во Законот за данокот на добивка ("Службен весник 
на Република Македонија" број 80/93, 33/95, 43/54, 71/96, 
5/97, 28/98 и 11/2001), по членот 36-а се додава нов член 
36-б, кој гласи: 

 
"Член 36-б 

На обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 од 
Законот за регистрирање на готовински плаќања да воведе 
и да користи одобрен систем на опрема за регистрирање 
на готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот 
данок за 50%, но најмногу до 30.000 денари на годишно 
ниво. 
Даночното ослободување од ставот 1 на овој член, об-

врзникот може да го користи од денот на воведувањето во 
употреба на одобрениот систем на опрема за регистрира-
ње на готовинските плаќања, преку намалување на месеч-
ната аконтација на данокот за 50%, од првиот нареден ме-
сец во тековната година. 
Доколку обврзникот до крајот на годината искористи 

намалување на данокот во износ повисок од пропишаниот 
во ставот 2 на овој член, должен е да ја плати разликата во 
рокот утврден во членот 41 на овој закон."  

Член 2 
П о членот 47-а се додава нов член 47-б, кој гласи: 

"Член 47-б 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице кое во пропишаниот рок 
не ја плати разликата меѓу износот на пресметаниот данок 
и износот на пропишаното намалување на данокот (член 
36-б став 3). 
За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со 

парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговорното 
лице во правното лице." 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 
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21. 

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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК 

НА ДОХОД 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 

персоналниот данок на доход, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 10 јануари 2002 година. 
 

           Бр. 07-71/1                                 Претседател  
10 јануари 2002 година          на Република Македонија,  
              Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател  
на Собранието на Република  

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛ-
НИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

 
Член 1 

Во Законот за персоналниот данок на доход ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001 и 52/2001), во членот 30-к се 
додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат: 

"По исклучок од ставот 1 на овој член на обврзникот 
кој е должен, согласно со членот 2 од Законот за регистри-
рање на готовински плаќања, да воведе и да користи одоб-
рен систем на опрема за регистрирање на готовинските 
плаќања, му се намалува пресметаниот данок за 50%, но 
најмногу до 30.000 денари на годишно ниво. 

Даночното ослободување од ставот 2 на овој член, об-
врзникот може да го користи од денот на воведувањето во 
употреба на одобрениот систем на опрема за регистрира-
ње на готовинските плаќања, преку намалување на месеч-
ната аконтација на данокот за 50%, од првиот нареден ме-
сец во тековната година. 

Доколку обврзникот до крајот на годината искористи 
намалување на данокот во износ повисок од пропишаниот 
во ставот 2 на овој член, должен е да ја плати разликата во 
рокот утврден во членот 102 на овој закон." 

 
Член 2 

Во членот 144 став 1 по точката 10) се додава нова 
точка 11), која гласи: 

"11) не ја плати разликата меѓу износот на пресмета-
ниот данок и износот на пропишаното намалување на да-
нокот (член 30-к став 4)." 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија. 

___________ 
22. 

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 ИГРИТЕ 

НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
 
 
 
 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 10 јануари 2002 година. 

 
           Бр. 07-75/1                                 Претседател  
10 јануари 2002 година          на Република Македонија,  
 
 
             Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател  
на Собранието на Република  

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГ-

РИ  
Член 1 

Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
("Службен весник на Република Македонија" број 10/97, 
54/97 и 13/2001), во членот 3 по зборот "билијарди" се ста-
ва запирка и се додаваат зборовите: "организирани забав-
ни игри на компјутер". 

 
Член 2 

Во членот 6 ставот 2 се менува и гласи: 
"Висината на депозитот во фиксен износ и начинот на 

користење на депозитот од став 1 на овој член за секоја 
игра на среќа посебно го определува Владата на Републи-
ка Македонија со одлука". 

 
Член 3 

Во членот 9 точка Б., по точката 4. се додава нова точ-
ка 5., која гласи: 

"Обложување на спортски натпревари преку интер-
нет ." "

 
Член 4 

Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи: 
"Лозовите и томболските картички за одделни видови 

игри на среќа од членот 10 на овој закон ги евидентира 
Министерството за финансии". 

 
Член 5 

Во членот 17 став 1 по зборот "среќа" зборовите: "и 
интерактивни игри на среќа" се бришат и се додаваат збо-
ровите: "чиј број е ограничен". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Лиценца за постојано приредување на игри на среќа 

чиј број е неограничен се издава врз основа на одлука до-
несена од страна на Владата на Република Македонија". 

Ставот 2 станува став 3. 
Во ставот 3 кој станува став 4 по зборот "период" збо-

рот "од" се заменува со зборот "до". 
С
 
тавот 4 станува став 5. 

Член 6 
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: 
"За лотарија, спортска прогноза и инстант лотарија мо-

же да се издадат две лиценци на различни приредувачи, а 
за лото и ТВ томбола може да се издадат три лиценци на 
различни приредувачи". 

 
Член 7 

Во членот 22 ставот 4 се менува и гласи: 
"Цената на одобрението во фиксен износ ја утврдува 

Владата на Република Македонија со одлука". 
 

Член 8 
По членот 58-ѓ се додава нова глава 2-б и се додаваат 

членовите 58-е, 58-ж, 58-з и 58-ѕ, кои гласат: 
"2-б Обложување на спортски натпревари преку ин-

тер ет. н 
Член 58-е 

Обложувањето на спортски натпревари преку интер-
нет е посебна игра на среќа во која се остварува добивка 
со познавање и обложување на различни спортски натпре-
вари. 
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Добивките се изготвуваат врз основа на претходно из-
готвени коефициенти од страна на приредувачот на игра-
та, а висината на коефициентот зависи од бројот на игра-
чит . е 

Член 58-ж 
За да може да се учествува во играта на среќа - Обло-

жување на спортски натпревари преку интернет, учесни-
кот во играта треба да е полнолетен, да е регистриран на 
веб сајтот на дадената игра и да внесе минимум депозит 
25 евра. 

 
Член 58-з 

Уплатата и добивките кај играта на среќа - Обложува-
ње на спортски натпревари преку интернет, се определу-
ваат во странска валута. 

 
Член 58-ѕ 

Приредувачи на играта на среќа - Обложување на 
спортски натпревари преку интернет, можат да бидат до-
машни и странски државјани. 

Учество во играта на среќа - Обложување на спортски 
натпревари преку интернет, на граѓаните на Република 
Македонија не е дозволено." 

 
Член 9 

Во членот 63 ставот 2 се менува и гласи: 
"Владата на Република Македонија со одлука го опре-

делува надоместокот во фиксен износ од ставот 1 на овој 
член".  

Член 10 
Членот 64 се менува и гласи: 
"За секое преместување на апаратите за забава на дру-

га локација се бара согласност од министерот за финан-
сии . " 

Член 11 
Во членот 73 во став 2 износот "60%" се заменува со 

"55%".  
Член 12 

Во насловот на Главата IX зборовите: "и давачки" се 
бри ат. ш 

Член 13 
По членот 78 се додава нов член 78-а, кој гласи: 
 

"Член 78-а 
Приредувачите на посебни игри на среќа и на забавни 

игри според видот на играта, плаќаат надоместок во месе-
чен износ и тоа: 

- за рулет маса во играчница 2.000 евра; 
- за други маси во играчница 1.150 евра; 
- за автомат за игри на среќа на кој може да учествува 

само еден играч 250 евра; 
- за автомат за игри на среќа на кој истовремено можат 

да учествуваат повеќе играчи 450 евра и 
- за апарат за забава 10 евра. 
Надоместокот од ставот 1 на овој член, се плаќа во де-

нарска противвредност по средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија што се применува на де-
нот  уплатата."  на 

Член 14 
Членот 79-а се менува и гласи: 
"На разликата меѓу вкупно примените уплати за уче-

ство во игрите и исплатените добивки на учесниците, спо-
ред правилата утврдени за секоја игра одделно, приреду-
вачите на општите игри на среќа: лото, спортска прогноза, 
лотарија, инстант лотарија, томбола, наградна игра, посеб-
ната игра на среќа - Обложување на спортски натпревари, 
интерактивни игри на среќа и обложување на спортски 
натпревари преку интернет, плаќаат посебен надоместок 
во висина од 19% на посебна уплатена сметка на Републи-
ка Македонија. 

Начинот на плаќањето на посебната давачка ја пропи-
шува министерот за финансии со правилник." 

 
Член 15 

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

23. 
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 ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВ-

КИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за јавни набавки, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 10 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-72/1   Претседател 
10 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
 
 
            Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Во Законот за јавни набавки ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 26/98 и 50/01), по членот 3 се до-
дава нов член 3-а, кој гласи: 

 
"Член 3-а 

Јавна набавка за ист вид на потреба не смее да се дели 
на делови." 

 
Член 2 

Во членот 4 став 1 се менува и гласи: 
"Јавна набавка се врши само доколку набавувачот има 

претходно планирано и обезбедено средство со буџет, фи-
нансиски план или со инвестициона програма." 

Во ставот 2 зборовите: "во согласност со соодветниот 
надлежен орган на управата" се заменуваат со зборовите: 
"по претходна писмена согласност од надлежниот орган 
на државната управа во чиј состав се." 

 
Член 3 

Во членот 5 став 1 по точката 8. се додава нова точка 
9., која гласи: 

"9. "Тендерска документација" е спецификација на пред-
метот на набавката и секоја страница од истата мора да биде 
заверена со потпис и печат на набавувачот." 

 
Член 4 

Членот 7 се менува и гласи: 
"За потребата од јавна набавка лицето кое е овластено, 

односно органот кој е надлежен да одлучува за распореду-
вањето и користењето на средствата на набавувачот, доне-
сува одлука. 

Со одлуката за потребата од одделната набавка се ут-
врдува видот и количината на набавката, износот и изво-
рот на средствата потребни за реализација на набавката 
вклучувајќи ги и трошоците за даноци, царини и други 
јавни давачки, начинот и постапката за извршување на на-
бавката, критериумите за избор на најповолен понудувач 
и органот, односно овластеното лице за спроведување на 
постапката." 

 
Член 5 

Во членот 8 по зборот "набавувачи" точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: "по претходно склучен 
договор за изведување на групна набавка." 

 
Член 6 

Членот 9 се менува и гласи: 
"Набавувачот е должен да води регистар за извршени-

те набавки. 
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Регистарот од став 1 на овој член содржи особено: 
предмет на набавката; видот на постапката за набавката; 
вкупната вредност на набавката; број на понудувачи; од-
лука за избор на најповолен понудувач; жалби од понуду-
вачите; носител на набавката; датум на извршување на на-
бавката; број, датум и вредност на склучениот договор и 
податоци за склучени анекси на главниот договор. 

Податоците од регистарот за извршените набавки за 
секое тримесечје во календарската година, набавувачот-
корисник и единката корисник на средства од Буџетот на 
Република Македонија ги доставуваат до Министерството 
за финансии. 

Министерот за финансии го пропишува образецот и 
начинот на водењето на регистарот за извршените набав-
ки." 

 
Член 7 

Во членот 10 став 3 по зборот "Македонија", се дода-
ваат зборовите: "а кога набавката се спроведува со отво-
рен или ограничен повик". 

Во ставот 8 зборот "најмалку" се брише. 
 

Член 8 
По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 

"Член 10-а 
Министерството за финансии организира обука за еду-

кација во врска со спроведувањето на постапките за јавни 
набавки. 

Обуката ја вршат лица определени од министерот за 
финансии. 

Програмата и начинот на спроведувањето на обуката 
од став 1 на овој член ги пропишува министерот за финан-
сии." 

 
Член 9 

Во членот 11 точката на крајот од реченицата се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: "како и членови 
на нивното потесно семејство во смисла на Законот за се-
мејството." 

 
Член 10 

Пред членот 13 насловот на точката 3: "Начин на 
спроведување на набавката" се менува и гласи: "Начини 
на спроведување на постапките за јавни набавки." 

 
Член 11 

Во членот 16 зборовите: "100.000 германски марки" се 
заменуваат со зборовите: "52.000 евра". 

 
Член 12 

Членот 17 се менува и гласи: 
"Огласот за отворениот повик содржи особено: назив, 

адреса и седиште на набавувачот; број на повикот; пред-
мет на набавката; количина; можност да се подели набав-
ката на делови, во зависност од видот на стоката, опрема-
та и услугата, рок и место на извршување на предметот на 
набавката; рок на прием на понуди; технички карактерис-
тики (технички спецификации) на стоките и услугите; ква-
литет и стандард; критериум и за избор на најповолен по-
нудувач и нивно рангирање и бодирање; рок и начин на 
плаќање; место, ден и час на одржувањето на јавното от-
ворање на понудите. 

Доколку според видот на набавката е потребна тендер-
ска документација, во огласот за отворениот повик од став 
1 на овој член се определува и местото и времето каде мо-
же истата да се подигне, како и висината на износот што 
евентуално за неа треба да се плати и начинот на плаќање-
то. 

Тендерската документација од став 2 на овој член се 
изработува согласно со потребите на набавувачите усогла-
сени со пропишаните стандарди и правила за соодветните 
видови на набавки. 

Во огласот по отворениот повик и во тендерската доку-
ментација, набавувачот не смее дадените технички каракте-
ристики на предметот на набавката да ги специфицира на 
точно одредена марка, модел или тип." 

 
 

Член 13 
Во членот 18 став 2 се менува и гласи:  
"Набавувачот може, најмалку пет дена пред истекот на 

крајниот рок за прием на понудата, да го продолжи крај-
ниот рок, доколку еден или повеќе понудувачи го известат 
дека не се во можност да ги достават понудите до крајни-
от рок, што е резултат на објективни причини. Доколку 
набавувачот ги прифати објективните причини, го објаву-
ва продолжувањето на крајниот рок во средствата за јавно 
информирање согласно со членот 14 став 1 од овој закон." 

Во ставот 4 по зборот "пристигнување", се додаваат 
зборовите: "согласно со членот 52 на овој закон", а зборо-
вите: "и нема да се отвораат" се бришат. 

Ставовите 5 и 6 се бришат. 
 

Член 14 
Членот 20 се менува и гласи: 
"Пред одржувањето на јавното отворање, набавувачот 

ја утврдува максималната цена потребна за вкупната на-
бавка, над која не може да биде прифатена понудата. Во 
максималната цена се вклучуваат и трошоците за даноци, 
царини и други јавни давачки. 

Максималната цена од ставот 1 на овој член, во запе-
чатен коверт, се чува во тајност сé до моментот на нејзи-
ното соопштување согласно со членот 31 став 9 на овој за-
кон . "

 
Член 15 

Членот 21 се менува и гласи: 
"Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на пону-

дите, односно на ковертот со техничка документација, до-
колку на повикот бидат доставени најмалку три понуди". 

Комисијата ја проверува и констатира економската и 
финансиската состојба, како и техничката способност на 
понудувачот за извршување на предметот на набавката. 

Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на пону-
дите, односно на ковертот со финансиска документација, 
доколку најмалку две понуди имаат комплетна техничка 
док ментација". у

 
Член 16 

Членот 22 се менува и гласи: 
"За својата финансиска и економска способност, пону-

дувачот обезбедува и доставува со понудата соодветен до-
кумент за бонитетот од Централниот регистар, во ориги-
нал или копие заверено кај нотар, како и потврда од Упра-
вата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и 
други јавни давачки.  

Содржината на документот за бонитет за домашниот 
понудувач ја пропишува министерот за финансии. 

Странско правно или физичко лице, кое се јавува како 
понудувач доставува ревизорски извештај од странска ре-
номирана ревизорска институција, регистрирана за врше-
ње на ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци 
за вкупното економско работење на странскиот понудувач 
во последните три години." 

 
Член 17 

Во членот 23 став 1 се додава нова алинеја 6, која гла-
си: 

"- каталози за основните технички карактеристики и 
упатства за ракување на техничките средства и опрема." 

 
Член 18 

Во членот 24 став 1 зборовите: "може да биде исклу-
чен" се заменуваат со зборовите: "се исклучува". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
"Набавувачот е должен од понудувачот да бара кон пону-

дата да достави доказ и тоа извод од судската евиденција не 
постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај 
нотар, дека на него не се однесуваат ниту еден од случаите 
наведени во ставот 1 на овој член." 

 
Член 19 

Во членот 25 став 1 алинеја 1, зборот "или" се брише, 
а зборот "и" се заменува со "или". 
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Алинејата 2, се менува и гласи: 
"- економски најповолната понуда во поглед на цената, 

рокот на испорака, начинот на плаќање, оперативни трошо-
ци, ефикасност, квалитет, естетски и функционални карак-
теристики, технички квалитети, пост продажни сервиси и 
пружање на техничка помош." 

Ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 кој станува став 2 зборот ("квантифици-

ра") се заменува со зборовите: "и бодира". 
 

Член 20 
Членот 28 се менува и гласи: 
"Во понудата по отворениот повик, понудувачот дос-

тавува податоци за трето лице (подизведувач), за делот од 
понудата што го доверува за извршување со под договор 
на тоа лице." 

 
Член 21 

Во членот 31 во ставовите 2, 3, 5, 7 и 8 зборовите: 
"Претседателот на комисијата, се заменуваат со зборот 
"Комисијата"; во ставот 4 зборовите: "Претседателот или 
член на комисијата" се заменуваат со зборот "Комисија-
та"; 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"Комисијата прво ги отвора ковертите со техничка до-

кументација, а потоа ковертите со финансиска документа-
ција (понуда) на понудувачите кај кои претходно е конста-
тирана комплетна техничка документација." 

Ставовите "5, 6, 7 и 8" стануваат ставови "6, 7, 8 и 9." 
Постојниот став 9 се брише. 
Во ставот 10 зборовите: "понудите за кои не се прифа-

тени недостатоците од ставот 9 на овој член," се бришат. 
Во ставот 11 зборовите: "содржината на записникот", се 

заменуваат со зборовите: "текот на постапката". 
 

Член 22 
Во членот 32 став 2 се брише. 
Ставот 4 кој станува став 3, се менува и гласи: 
"Во случај ако не се исполнети предвидените услови од 

членот 21 став 1 на овој закон, отворениот повик се повто-
рува уште два пати и ако и по третиот пат не се исполнети 
предвидените услови од наведениот член, набавката може 
да се изврши со непосредно спогодување, по претходно 
прибирање на најмалку три понуди." 

Во ставот 5 кој станува став 4 по зборот "наредбодаве-
цот" точката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: "во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од де-
нот на јавното отворање на понудите". 

По ставот 7 кој станува став 6 се додаваат два нови 
става 7 и 8, кои гласат: 

"Наредбодавецот во рок кој не може да биде подолг од 
15 дена од денот на доставувањето на извештајот, одлучу-
ва за избор на најповолен понудувач. 

Во случај наредбодавецот да не изврши избор на нај-
поволен понудувач во рокот од став 7 на овој член, наба-
вувачот во рок од осум дена ги известува понудувачите 
дека не се врши избор на најповолен понудувач, без обвр-
ска да ги образложува причините за тоа." 

 
Член 23 

Во членот 33 уводната реченица се менува и гласи: 
"Набавка преку ограничен повик се спроведува кога:" 
Во алинејата 1 зборовите: "500.000 германски марки" 

се заменуваат со зборовите: "260.000 евра". 
 

Член 24 
По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи: 
 

"Член 33-а 
Набавката преку ограничен повик се спроведува во 

две фази и тоа: 
1. Фаза на претквалификација со прибирање на тех-

ничка документација од понудувачи по пат на јавен повик 
и 

2. Фаза на прибирање на понуди од определен број на 
понудувачи кои се квалификувале во фазата на претквали-
фикација." 

 
 
 

Член 25 
Членот 34 се менува и гласи: 
"Набавувачот објавува ограничен повик за прибирање 

на техничка документација согласно со членот 14 од овој 
закон. 

Рокот за прием на документацијата за учество на по-
нудувачите на ограничениот повик не може да биде покус 
од 21 ден од денот на објавувањето на повикот. Во случај 
на забрзана постапка рокот не може да биде покус од де-
сет дена од денот на објавувањето на ограничениот по-
вик." 

 
Член 26 

Во членот 35 во став 1, точката на крајот од реченица-
та се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "без 
присуство на нивни претставници." 

Во ставот 2 по алинеја 2, се додава нова алинеја 3, која 
гласи: 

"- има потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки;" 

Алинеите 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5 и 6. 
По алинејата 5 која станува алинеја 6, се додава нова 

алинеја 7, која гласи: 
"- има потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација;" 
Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 8 и 9. 
 

Член 27 
Членот 37 се менува и гласи: 
"Во објавениот оглас за ограничен повик, набавувачот 

го утврдува начинот, местото и рокот за доставување на 
техничката документација за претквалификација и истиот 
е должен на барање на понудувачот да даде појаснување 
за елементите од објавениот ограничен повик." 

 
Член 28 

Во членот 38 став 3 зборот "пријава" се заменува со 
зборовите: "техничка документација"; во петтиот ред за-
пирката после зборовите: "понудувачи" се заменува со 
"точка", а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Правото за понатамошно учество во фазата на приби-

рање на понуди ќе им биде дадено само на оние понудува-
чи чии квалификации ги задоволуваат барањата на наба-
вувачот." 

 
Член 29 

Членот 39 се менува и гласи: 
"Набавувачот, до квалификуваните понудувачи од ут-

врдената листа, доставува писмено барање за поднесување 
на понуда, која содржи: 

- адреса на набавувачот; 
- повикување на објавениот повик; 
- предмет на набавката; 
- содржина на понудата; 
- критериумите за избор на најповолен понудувач и 

нивно бодирање; 
- крајниот рок за поднесување на понудата; 
- време и место за подигање и износот и условите за 

плаќање на тендерската документација и 
- местото, денот и часот на одржувањето на јавното 

отворање на понудите." 
 
 

Член 30 
Во членот 40 став 1 зборовите: "пријавата за учество" 

се заменуваат со зборот "понудата". 
Ставовите 2 и 3 се бришат. 
 
 

Член 31 
Во членот 41 зборовите: "членот 31" се заменуваат со 

зборовите: "членовите 17 ставови 3 и 4, 22, 23, 30, 31 и 
32", а зборовите: "во случај на", се заменуваат со зборот 
"при". 

 
Член 32 

Членот 42 се менува и гласи: 
"Набавка со прибирање на понуди се врши кога вред-

носта на набавката е над 2.600 до 52.000 евра во денарска 
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противвредност и кога набавувачот без присуство на прет-
ставници од понудувачите, одбира носител на набавка врз 
основа на барање за прибирање на понуди доставени од 
најмалку три понудувачи. 

Барањето за набавка со прибирање на понуди од ста-
вот 1 на овој член, набавувачот го објавува во средствата 
за јавно информирање, трговските публикации, списанија-
та и весниците. 

Рокот за доставување на понудите определен од стра-
на на набавувачот, не може да биде покус од десет дена од 
денот на објавувањето на барањето за прибирање на пону-
ди. 

Барањето за прибирање на понуди ги содржи подато-
ците од членот 17 на овој закон, освен податокот за место-
то, денот и часот на одржувањето на јавното отворање на 
пон дите." у 

Член 33 
Во членот 43 став 1 зборовите: "став 3" се заменуваат 

со зборовите: "став 4". 
Алинејата 3, се менува и гласи: 
"- доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација;" 
По алинејата 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои 

гласаат: 
"- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност забрана на вршење на деј-
ност" и  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки." 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
"Документите од ставот 1 алинеи 3, 4 и 5 на овој член, 

не смеат да бидат постари од шест месеци." 
 

Член 34 
Во членот 44 став 1, точката на крајот се заменува со 

"запирка" и се додаваат зборовите: "во рокот определен во 
објавеното барање од членот 42 на овој закон". 

Во ставот 4 зборовите: "член 31" се заменуваат со збо-
ровите: "членовите 17 ставови 2, 3 и 4, 22, 23, 24, 31 и 32".  

Член 35 
Членот 45 се менува и гласи: 
"Набавка со непосредно спогодување се врши кога 

вредноста на набавката е до 2.600 евра во денарска про-
тиввредност, при што набавувачот е должен да обезбеди 
понуди од најмалку три понудувачи и непосредно да пре-
говара за условите на понудата. 

Набавувачот може да врши набавки по пат на непос-
редно спогодување и во следниве случаи: 

- доколку предметот на набавката е достапен само од 
еден извор-непосреден производител во земјата или во 
странство, или понудувачот има авторско право, патент, 
лиценца и други права од индустриска сопственост, или 
понудувачот има ексклузивни права во однос на стоката, 
опремата и услугите, а не постои соодветна алтернатива 
или замена; 

- доколку набавувачот спровел три постапки по јавни 
набавки на кои не бил исполнет минимумот од потребен 
број на пријавени понудувачи; 

- во случај на набавка на дополнителни испораки зара-
ди стандардизација и потреба од компатибилност со пос-
тојаната стока, опрема и услуги од првиот носител на на-
бавката, кои се наменети било како делумна замена или 
како проширување на постојните набавки, а промената на 
понудувачот би го обврзала набавувачот да земе стока, 
опрема или услуга која има поинаква техничка каракте-
ристика што би резултирало со неспоивост или поголеми 
технички промени во работењето, односно одржувањето; 

- кога се потребни дополнителни инвестициони и гра-
дежни работи, како и опрема за веќе договорена набавка, 
чија вредност на работата не е повисока од 20% од дого-
ворената набавка и каде неопходноста од неа се јавува 
пред завршувањето на изведбата од првобитниот договор 
и 

- се работи за набавка на материјални средства, опрема и 
вршење на услуги кои имаат крајна итност предизвикана од 
настани што не можеле да бидат предвидени." 

 
 
 

Член 36 
Во членот 46 точката на крајот од реченицата се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: "во една иста ка-
лендарска година". 

 
Член 37 

Во членот 48 точка а) зборовите: "400.000 германски 
марки" се заменуваат со зборовите: "210.000 евра". 

Во точката а) алинеја 2 зборот "струја" се заменува со 
зборот "енергија". 

Во точката б) зборовите: "600.000 германски марки" се 
заменуваат со зборовите: "310.000 евра". 

Во точката в) зборовите: "5.000.000 германски марки" 
се заменуваат со зборовите: "2.600.000 евра", а зборот 
"електрични" се заменува со зборот "хидро". 

 
Член 38 

Во членот 49 став 1 алинеја 1 зборот "испраќањето" се 
заменува со зборот "објавувањето". 

 
Член 39 

Во членот 50 став 3 во петтиот ред по зборот "набаву-
вачот" се додаваат зборовите: "во рок од два месеци од 
доставувањето на документацијата", а по зборот "понуду-
вач" во шестиот ред, зборовите: "во рок од два месеци по 
пријавувањето" се бришат. 
 

Член 40 
Во членот 51 точката "ѕ)" се брише. 
 

Член 41 
Во членот 55 став 1, зборовите: "500.000 германски 

марки" се заменуваат со зборовите: "260.000 евра". 
Во ставот 2, точката на крајот од реченицата се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: "во која е вклу-
чена царината, данокот на додадена вредност и други јав-
ни давачки." 

 
Член 42 

Во членот 58 став 1 се менува и гласи: 
"По донесувањето на одлуката за избор на најповолен 

понудувач, набавувачот е должен по писмен пат, најдоцна 
во рок од седум дена, да го извести понудувачот дека е из-
бран за најповолен понудувач." 

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои 
гласат: 

"Одредбите од ставот 5 на овој член се применуваат и 
при склучување на анекси на главниот договор. 

Заради водење на единствена евиденција на јавните 
набавки во Министерството за финансии, корисниците и 
единките корисници на средствата од Буџетот на Републи-
ка Македонија, се должни да достават примерок од склу-
чениот договор за јавни набавки, во рок од 15 дена од де-
нот на склучувањето на договорот. 

Одредбите од ставот 7 на овој член, се применуваат и 
при склучување на анекси на главниот договор и на дого-
ворите склучени кога набавката била извршена по пат на 
непосредно спогодување." 

 
Член 43 

По членот 58 се додаваат два нови члена 58-а и 58-б, 
кои гласат: 

 
"Член 58-а 

Со склучување на Анекс на главниот договор, набавува-
чот не смее да ги менува цената, квалитетот и техничките 
карактеристики на предметот на набавката. 

 
Член 58-б 

Набавките кај кои предметот на набавката се испора-
чува сукцесивно, а кога избраниот најповолен понудувач 
не го испорачува предметот на набавка согласно со дого-
ворот, набавувачот го раскинува договорот и може да 
склучи договор со второрангираниот понудувач или да 
спроведе нова постапка за набавка." 

 
Член 44 

Во членот 59 став 1, точката на крајот од реченицата се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како и усло-
вите и начинот за раскинување на договорот." 
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Член 45 
Во членот 60 став 1 зборот "донесувањето" се замену-

ва со зборот "доставувањето". 
По ставот 2 се додава нов став 3,кој гласи: 
"Комисијата што ја водела првостепената постапка, 

жалбата со образложение по жалбените наводи и со копии 
од целокупната документација за водената постапка за 
јавните набавки, ја доставува до Комисијата за жалби по 
јавни набавки." 

Ставот 3 станува став 4. 
Ставовите 4 и 5 се бришат. 
  

Член 46 
По членот 60 се додаваат пет нови члена: 60-а, 60-б, 

60-в, 60-г и 60-д, кои гласат: 
 

"Член 60-а 
Комисијата за жалби по јавни набавки е должна во рок 

од 15 дена од приемот на жалбата да се произнесе во рам-
ките на жалбените наводи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член, ќе ја отфрли жал-
бата ако жалбата е ненавремена, а доколку не ја отфрли, 
го зема предметот во решавање. 

 
Член 60-б 

Комисијата за жалби по јавни набавки ќе ја одбие жал-
бата како неоснована, кога: 

- ќе утврди дека постапката што му претходела на из-
борот на најповолен понудувач е спроведена согласно со 
овој закон, или 

- ќе најде дека во првостепената постапка имало не-
достатоци, кои битно не можеле да влијаат врз одлучува-
њето за избор на најповолен понудувач. 

  
Член 60-в 

Комисијата за жалби по јавни набавки ќе го поништи 
решението за избор на најповолен понудувач ако утврди 
дека: 

- првостепениот орган погрешно ги оценил понудите и 
придружната документација, или 

- првостепениот орган извршил избор на најповолен 
понудувач со погрешна примена на критериумите за из-
бор на најповолен понудувач. 

Во случај на поништување на решението за избор на 
најповолен понудувач, Комисијата за жалби по јавни на-
бавки е должна да му укаже на првостепениот орган кои 
околности треба да ги има предвид во натамошното поста-
пување. Првостепениот орган е должен да постапи по ука-
жувањата и најдоцна во рок од 15 дена да изврши избор 
на најповолен понудувач, за што веднаш ја известува Ко-
мисијата за жалби по јавни набавки. 

 
Член 60-г 

Комисијата за жалби по јавни набавки ќе ја поништи 
спроведената постапка ако утврди дека првостепената ко-
мисија погрешно ги применила одредбите од овој закон 
при спроведувањето на постапката. 

Во случај на поништување на спроведената постапка, 
Комисијата за жалби по јавни набавки е должна да го из-
вести првостепениот орган и да му укаже кои околности 
треба да ги има предвид во натамошното постапување. 

 
Член 60-д 

Комисијата за жалби по јавни набавки, за својата одлу-
ка ги известува подносителот на жалбата и комисијата 
што ја водела првостепената постапка. 

Одлуката на Комисијата за жалби по јавни набавки е 
конечна." 

 
Член 47 

Во членот 61 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Претседателот и членовите на Комисијата за жалби по 

јавни набавки, како и нивните заменици, за својата работа 
во Комисијата имаат право на надоместок кој го утврдува 
Владата на Република Македонија." 

 
 
 

Член 48 
Во членот 64 став 2 зборот "инспектори" се заменува 

со зборот "ревизори". 
Во ставот 3 зборот "Инспекторите" се заменува со збо-

рот "Ревизорите". 
 

Член 49 
Во членот 65 зборот "Инспекторот" се заменува со 

зборот "Ревизорот". 
 

Член 50 
Во членот 66 ставовите 1 и 2 зборот "инспекторот" се 

заменуваат со зборот "ревизорот". 
 

Член 51 
Во членот 67 зборот "инспекторот" се заменува со збо-

рот "ревизорот". 
 

Член 52 
Во членот 69 став 1 бројот "150.000" се заменува со 

бројот "200.000". 
Во алинеја 1, зборовите: "во смисла на членот 10 став 

1 на овој закон" се заменуваат со зборовите: "(член 10 став 
1)". 

Во алинеја 2, зборовите: "во смисла на членот 14 на 
овој закон и" се заменуваат со зборовите: "(член 14);". 

Во алинеја 3 зборовите: "во смисла на членот 20 на 
овој закон" се заменуваат со зборовите: "(член 20);". 

По алинејата 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои 
гласат: 

"- изврши делење на јавна набавка (член 3-а) и 
- ако примерок од договорот и Анексот на главниот 

договор не бидат доставени во Министерството за финан-
сии во утврдениот рок (член 58 ставови 7 и 8)." 

 
Член 53 

Во членот 70 став 1 бројот "15.000" се заменува со 
бројот "40.000". 

Во членот 70 став 1 алинеја 2 се менува и гласи: 
"- не води регистар за извршените набавки и не доста-

ви податоци од регистарот до Министерството за финан-
сии (член 9);" 

Во алинејата 3, зборовите: "во смисла на член 10 на 
овој закон" се заменуваат со зборовите: "(член 10);" 

Во алинејата 4, зборовите: "во смисла на член 12 на 
овој закон" се заменуваат со зборовите: "(член 12);" 

Во алинејата 5, зборовите: "алинеја 5" се бришат; 
Во алинејата 6, по бројот "21" се додаваат зборовите: 

"став 2"; 
Во алинејата 7, по бројот "24" се додаваат зборовите: 

"став 1"; 
Алинејата 11 се менува и гласи: 
"- изврши набавка преку ограничен повик без да ја 

спроведе фазата на претквалификација (член 33-а);" 
Алинејата 12 се менува и гласи: 
"- не го утврди начинот, местото и рокот за доставува-

ње на техничката документација за претквалификација и 
не даде појаснување за елементите од објавениот 
ограничен повик (член 37);" 

Во алинејата 14, зборот "пријава" се заменува со збо-
ровите: "техничка документација"; 

По алинејата 15 се додаваат четири нови алинеи, кои 
гласат: 

"- не донесе одлука за потребата од јавна набавка 
(член 7);" 

- дозволи во постапката за јавна набавка да учествува-
ат членови на Комисијата, одговорни и раководни лица 
кај набавувачот и членови на нивното потесно семејство 
(член 11); 

- во огласот по отворениот повик и тендерската доку-
ментација ги специфицира техничките карактеристики на 
предметот на набавката на точно одредена марка, модел 
или тип (член 17 став 4) и 

- со склучување на Анекс на главниот договор ги из-
мени основните услови на понудата во поглед на цената, 
квалитетот и техничките карактеристики на предметот на 
набавката (член 58-а)." 
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Член 54 
Во членот 71 бројот "15.000" се заменува со бројот 

"40.000".  
Член 55 

Се овластува Законодавно - правната комисија на Соб-
ранието на Република Македонија да утврди пречистен 
текст.  

Член 56 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
24. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), 
Собранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО  
ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 

 
I. За судии поротници во Основниот суд во Гостивар, 

се избрани: 
1. Србо Цветкоски,  
2. Гафур Мемети, 
3. Мирјана Богеска,  
4. Десимир Јаковлески, 
5. Бајрам Јусуфи, 
6. Акик Џеладини, 
7. Миле Трпески, 
8. Росана Анѓелкоска, 
9. Трпе Димоски, 
10. Насир Ќазими, 
11. Енвер Билали, 
12. Павле Дукоски, 
13. Себаедин Идризоглу, 
14. Беќир Абази, 
15. Рузи Мемеди, 
16. Мирјана Јовицоска,  
17. Василије Василески, 
18. Добривоје Манасиески, 
19. Богдан Максимоски, 
20. Ристо Брчиоски, 
21. Трајче Бабароски, 
22. Иван Богоески, 
23. Живоин Карафилоски, 
24. Јаков Јаковлески, 
25. Ристо Стојаноски, 
26. Абедин Шабани, 
27. Неџат Исмали, 
28. Феми Ќазими, 
29. Јетиш Абдули, 
30.Телат Муслиу, 
31. Душан Барутоски, 
32. Бранко Димитриески, 
33. Тофил Јаковлески,  
34. Михаил Јованоски, 
35. Стојан Блажески, 
36. Ристо Николоски, 
37. Накил Салиу, 
38. Косто Ефтоски, 
39. Фотир Трифуноски, 
40. Менча Топалоска, 
41. Петар Митески, 
42. Радомир Билбилоски, 
43. Слободан Радически, 
44. Иван Крстески, 
45. Сафет Ибраими, 
46. Бурхан Харуни, 
47. Билал Усеини, 
48. Самет Агуши, 
49. Слободан Смилковски, 
50. Велимир Манасиески, 
51. Благоја Стамески, 
52. Милена Јованоска, 
53. Павле Исакоски, 

54. Момчило Анѓелкоски, 
55. Василија Стрезоска, 
56. Димитрија Данилоски, 
57. Сретен Богданоски, 
58. Исен Исеини, 
59. Ќенан Селими, 
60. Димитрија Мојсоски, 
61. Харун Идризи, 
62. Митре Димитриески, 
63. Зија Карадеми, 
64. Илија Димитриески,  
65. Дурмиши Сулејман, 
66. Ваит Османи,  
67. Вејсел Решити, 
68. Ќамил Аручи, 
69. Фикрет Садики, 
70. Шуќур Ибраими, 
71. Рамадан Рамаданоски, 
72. Илбер Имери, 
73. Апостол Синадиноски, 
74. Фуат Асани, 
75. Тортески Марко, 
76. Илјас Усеини, 
77. Ади Билали, 
78. Јове Цветкоски, 
79. Екрем Ислами, 
8
 

0. Шумадин Идризи. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед нија". о 

С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 07-77/1                             Потпретседател 
10 јануари 2002 година     на Собранието на Република 

         Скопје                                    Македонија, 
                                            Томислав Стојановски, с.р. 

___________ 
25. 

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 1 од Зако-
нот за јавното обвинителство ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК  
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 
 
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Ре-

публика Македонија, се разрешува Кирил Саревски, по 
негово барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед нија". о

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 07-81/1                             Потпретседател 
10 јануари 2002 година     на Собранието на Република 

         Скопје                                    Македонија, 
                                            Томислав Стојановски, с.р. 

___________ 
26. 

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Зако-
нот за јавното обвинителство ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА 
ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Ре-

публика Македонија, се разрешува Марко Бундалевски, по-
ради исполнување услови за старосна пензија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед нија". о

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 07-82/1                             Потпретседател 
10 јануари 2002 година     на Собранието на Република 

         Скопје                                    Македонија, 
                                            Томислав Стојановски, с.р. 

___________ 
27. 

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 6 од Зако-
нот за јавното обвинителство ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА 
ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО  ЈАВНО  

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ДЕЛЧЕВО  
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Делчево, се разрешува 
Коста Пантовиќ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-79/1                             Потпретседател 

10 јануари 2002 година     на Собранието на Република 
         Скопје                                    Македонија, 
                                            Томислав Стојановски, с.р. 

___________ 
28. 

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 6 од Зако-
нот за јавното обвинителство ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА 
ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО  ЈАВНО  

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 
 
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Охрид, се разрешува Бо-
ривое Петрески.  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-80/1                             Потпретседател 

10 јануари 2002 година     на Собранието на Република 
         Скопје                                    Македонија, 
                                            Томислав Стојановски, с.р. 

___________ 
29. 

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување на из-
ворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 
година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 08.01.2002 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА 

ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТ-
РОШУВАЧКА ВО 2001 ГОДИНА  

1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозво-
леното ниво на потрошувачка во 2001 година во износ од 
2.600.000,00 денари се распределуваат на единицата на ло-
калната самоуправа: 

- Ново Село 2.600.000,00 денари. 

2. Единицата на локалната самоуправа Ново Село е 
должна средствата од точка 1 на оваа одлука да ги корис-
ти наменски за реализацијата на проектот за доизградба и 
пуштање во употреба на новата управно-административна 
зграда на Општината. 

3. За наменско спроведување на оваа одлука ќе се гри-
жи Министерството за финансии. Средствата да се корис-
тат наменски и согласно утврдената динамика со изведу-
вачот. За извршената работа и наплата да се достави из-
вештај со спецификација на извршувањето за што контро-
ла ќе изврши Министерството за финансии и доколку се 
утврдат неправилности се задолжува Општина Ново Село 
средствата да ги врати во соодветен износ. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
 Бр. 23-4337/1              Претседател на Владата 

8 јануари 2002 година            на Република Македонија, 
     Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
30. 

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување на 
изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 
2001 година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 08.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТ-

РОШУВАЧКА ВО 2001 ГОДИНА 
 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозво-
леното ниво на потрошувачка во 2001 година во износ од 
2.600.000,00 денари се распределуваат на единицата на ло-
калната самоуправа: 

- Житоше 2.600.000,00 денари. 
2. Единицата на локалната самоуправа Житоше е дол-

жна средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користи 
наменски. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Минис-
терството за финансии. Средствата да се употребат за из-
мирување на обврските согласно барањето бр. 03-11/2 од 
16.11.2001 година на единицата на локална самоуправа 
Житоше за што треба да се достави извештај до Минис-
терството за финансии. Доколку се утврдат неправилнос-
ти се задолжува Општина Житоше средствата да ги врати 
во соодветен износ. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
 Бр. 23-4337/2              Претседател на Владата 

8 јануари 2002 година            на Република Македонија, 
      Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
31. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот, објект и 

земјиште што се наоѓа на ул. "Орце Николов" бр. 161 во 
Скопје, лоциран на КП бр. 2157 КО Карпош, евидентиран 
во имотниот лист на Државниот завод за геодетски работи - 
Одделение за премер и катастар - Скопје, бр. 4972, сопстве-
ност на Република Македонија, се пренесува на Министерс-
твото за образование и наука. 
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Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од член 1 

на оваа одлука се пренесува без надоместок. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

 
 Бр. 23-2166/1                        Претседател на Владата 

8 јануари 2002 година            на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
32. 

Врз основа на член 21-а од Законот за трансформација 
на Заводот за платен промет ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 32/01, 50/01 и 103/01), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 8 јануа-
ри 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ИМОТОТ И ПАРИЧНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
ШТО НЕМА ДА БИДАТ РАСПРЕДЕЛЕНИ  

ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2001 ГОДИНА  
1. Со оваа одлука се врши распределба на имотот и па-

ричните средства на Заводот за платен промет што нема да 
бидат распределени заклучно со 31.12.2001 година. 

2. Министерството за финансии ќе ги собира парични-
те средства од точка 1 на оваа одлука на посебни намен-
ски сметки во рамки на трезорската сметка. 

3. Министерството за финансии се овластува од 
1.01.2002 година да врши плаќање на сите достасани обвр-
ски на Заводот за платен промет од посебните наменски 
сметки од точка 2 на оваа одлука. 

4. Министерот за финансии ќе формира комисија која 
ќе изврши попис и примопредавање на имотот на Заводот 
за платен промет. 

5. Министерството за финансии се задолжува да дос-
тави до Владата на Република Македонија предлог за рас-
пределба на сите средства (парични средства и имотот) 
најдоцна до 28.02.2002 година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед нија". о 

  Бр. 23-58/1                           Претседател на Владата 
8 јануари 2002 година            на Република Македонија, 

       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

33. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сурови-
ни ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ  ДЕТАЛ- 
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА  ВОДА И  ГАС 
СО2 НА ДООЕЛ "ВАЗАР" - ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИ- 

ТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. РИБАРЦИ 
- БИТОЛСКО  

1. На ДООЕЛ "ВАЗАР" - Прилеп се дава концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на минерална-
та суровина - минерална вода и гас СО2 на локалитетот во 
близина на с. Рибарци - Битолско со следниве координати 
и тоа:   
Точка бр. Координата х Координата ѕ 
Т-1 4.541.250,00 7.539.125,00 
Т-2 4.541.650,00 7.540.000,00 
Т-3 4.540.700,00 7.540.450,00 
Т-4 4.540.275,00 7.539.550,00 

 
 

Површината на просторот од став 1 на оваа точка из-
несува Р=0,95 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 
оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за 
концесија, согласно Одлуката за определување на крите-
риуми за висината на надоместокот за концесии за врше-
ње детални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нерални суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по претходно добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
         Бр. 23-7445/1       Претседател на Владата 
8 јануари 2002 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
34. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сурови-
ни ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛ- 
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА - УКРАСЕН КАМЕН (КАЛЦИТ-
СКИ МЕРМЕРИ) НА "ГЕОГАЛ" - Д.О.О. УВОЗ-ИЗ-
ВОЗ - СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТА- 

РОТ НА СЕЛАТА ДЕБРЕШТЕ, РИЛЕВО 
И ЗРЗЕ - ПРИЛЕПСКО 

 
1. На "ГЕОГАЛ" - Д.О.О. - увоз-извоз - Скопје се дава 

концесија за вршење на детални геолошки истражувања 
на минералната суровина - украсен камен (калцитски мер-
мери) на локалитетот во атарот на селата Дебреште, Риле-
во и Зрзе - Прилепско со следниве координати и тоа:  

 
Точка бр. Координата х Координата ѕ 
Т-1 4.594.687,00 7.526.775,00 
Т-2 4.594.325,00 7.527.475,00 
Т-3 4.594.530,00 7.528.150,00 
Т-4 4.593.820,00 7.528.400,00 
Т-5 4.593.500,00 7.529.050,00 
Т-6 4.594.850,00 7.528.850,00 
Т-7 4.595.750,00 7.527.675,00 

 
Површината на просторот од став 1 на оваа точка из-

несува Р=2,10 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за 
концесија, согласно Одлуката за определување на крите-
риуми за висината на надоместокот за концесии за врше-
ње детални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нерални суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 35/99 и 61/99). 
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4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по претходно добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и 
         Бр. 23-7444/1       Претседател на Владата 
8 јануари 2002 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
35. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сурови-
ни ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА - УКРАСЕН КАМЕН (КАЛЦИТСКИ 
МЕРМЕРИ) НА "ГЕОСОНДА" - Д.О.О. - УВ- 
ОЗ-ИЗВОЗ - СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ 
НА СЕЛАТА ДЕБРЕШТЕ, РИЛЕВО И ЗРЗЕ - ПРИ-

ЛЕПСКО 
 
1. На "ГЕОСОНДА" - Д.О.О. - увоз-извоз - Скопје се 

дава концесија за вршење на детални геолошки истражу-
вања на минералната суровина - украсен камен (калцитски 
мермери) на локалитетот во атарот на селата Дебреште, 
Рилево и Зрзе - Прилепско со следниве координати и тоа:  

 
Точка бр. Координата х Координата ѕ 
Т-1 4.595.750,00 7.527.675,00 
Т-2 4.594.850,00 7.528.850,00 
Т-3 4.595.350,00 7.529.150,00 
Т-4 4.597.000,00 7.528.550,00 
Т-5 4.597.000,00 7.527.650,00 

 
Површината на просторот од став 1 на оваа точка из-

несува Р=2,15 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за 
концесија, согласно Одлуката за определување на крите-
риуми за висината на надоместокот за концесии за врше-
ње детални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нерални суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по претходно добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и

 
         Бр. 23-7446/1       Претседател на Владата 
8 јануари 2002 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

36. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сурови-
ни ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛ- 
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО2 
НА ДООЕЛ "ТЕХНО ТРЕЈД" - БИТОЛА НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ ПОМЕЃУ СЕЛАТА ГЕРМИЈАН  

И КРЕМЕНИЦА - БИТОЛСКО  
1. На ДООЕЛ "ТЕХНО ТРЕЈД" - Битола се дава конце-

сија за вршење на детални геолошки истражувања на ми-
нералната суровина - минерална вода и гас СО2 на локали-
тетот помеѓу селата Гермијан и Кременица - Битолско со 
следниве координати и тоа:  

 
Точка бр. Координата х Координата ѕ 
Т-1 4.530.250,00 7.542.250,00 
Т-2 4.531.250,00 7.542.250,00 
Т-3 4.531.250,00 7.543.250,00 
Т-4 4.530.250,00 7.543.250,00 

 
Површината на просторот од став 1 на оваа точка из-

несува Р=1,00 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за 
концесија, согласно Одлуката за определување на крите-
риуми за висината на надоместокот за концесии за врше-
ње детални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нерални суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по претходно добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и 
         Бр. 23-7447/1       Претседател на Владата 
8 јануари 2002 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
37. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
59/2000), претседателот на Владата на Република Македо-
нија донесува 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛО  НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Т

 
Член 1 

Се формира Канцеларија на претседателот на Владата 
на Република Македонија.  

Член 2 
Канцеларијата на претседателот на Владата, со свои 

мислења и ставови, стручно и компетентно му помага на 
претседателот на Владата во вршењето на неговите права 
и должности кои произлегуваат од Уставот, Законот и Де-
ловникот на Владата на Република Македонија. 
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Член 3 
Канцеларијата соработува со министерствата, генерални-

те и државните секретари и со други органи и организации и 
други правни лица во зависност од прашањата, потребите и 
упатствата на претседателот на Владата. 

 
Член 4 

Претседателот на Владата, за остварување на задачите 
од член 2 на оваа одлука, по сопствен избор и слободна 
оценка може да ангажира државни службеници и надво-
решни соработници од редот на професори, научници, ис-
такнати стопанственици и стручњаци, кои поседуваат по-
себни знаења и искуства во сферата на економската поли-
тика и стопанскиот систем, политичкиот систем и човеч-
ките ресурси. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 19-196/1                       Претседател на Владата 

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
        Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
38. 

Врз основа на член 163 од Законот за хартии од вред-
ност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), 
Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одр-
жана на 28.12.2001 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА БРОКЕРСКА И 
ТРАНСАКЦИОНА ПРОВИЗИЈА ПРИ ТРГУВАЊЕТО НА 
БЕРЗАТА СО ДРЖАВНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕ-
НИ ЗА ИСПЛАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ  
ШТЕДНИ  ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ Е 

ГАРАНТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Максималната брокерска провизија која ја наплату-

ваат брокерските куќи при тргувањето на "Македонска 
Берза за долгорочни хартии од вредност" АД Скопје со 
државните обврзници издадени за исплата на депонирани-
те девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант 
Република Македонија изнесува 0,75% од вредноста на 
реализирана трансакција со државни обврзници. 

2. Максималната трансакциона провизија која ја нап-
латува "Македонска Берза за долгорочни хартии од вред-
ност" АД Скопје при тргувањето со државните обврзници 
издадени за исплата на депонираните девизни штедни 
влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македо-
нија изнесува 0,25% од вредноста на реализирана трансак-
ција со државни обврзници. 

3. Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува со 
денот на нејзиното донесување. 

4. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
   Бр. 03-1242/1 Претседател на Комисијата, 

28 декември 2001 година         Никола Груевски, с.р. 
       Скопје 

___________ 
39. 

Врз основа на член 74 став 1 точка 4 од Законот за 
внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 
55/97), министерот за внатрешни работи донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ОБЛЕКАТА И ПО-
СЕБНАТА ЛИЧНА ОПРЕМА НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
I. ОПШТИОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува времето на траењето на 
облеката и посебната лична опрема на полицијата во Ми-
нистерството за внатрешни работи. 

 
 
 

Член 2 
Под облека и посебна лична опрема во смисла на овој 

правилник се подразбираат поодделните делови на унифор-
мата што на полицаецот му припаѓаат според Уредбата за 
униформата и ознаките на униформата на полицијата во 
Министерството за внатрешни работи. 
 
 

Член 3 
Времето   на   траењето   на   поодделните   делови на 

униформата се определува на 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 96 и 
120 месеци. 

 
II. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ПООДДЕЛНИТЕ ДЕ-
ЛОВИ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИ-

НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
1. Работна униформа на полицајците 

 
 

Член 4 
Времето на траењето на поодделните делови од работ-

ната униформа на полицајците изнесува за: 
- два пара панталони и  
капа од материјал камгарн    24 месеци; 
- два пара панталони и  
капа од материјал тергал   24 месеци; 
- беретката     48 месеци; 
- две кошули со долги ракави    12 месеци; 
- две кошули со кратки ракави    12 месеци; 
- две вратоврски     12 месеци; 
- џемперот     36 месеци; 
- долната облека     24 месеци; 
- шалот, поткапата и кожните ракавици   48 месеци; 
- виндјакната од горетекс материјал  60 месеци; 
- кратката виндјакна од кожа и  
дводелниот комплет за дожд  60 месеци; 
- чевлите со потенок ѓон    12 месеци; 
- чевлите со подебел ѓон    24 месеци; 
- високите специјални чизми  60 месеци; 
- два пара волнени чорапи - доколеници  12 месеци; 
- четири пара памучни чорапи    12 месеци. 
Времето на траењето на поодделните делови од работ-

ната униформа на полицајците-припадници на Единицата 
за специјални задачи и на полицајците кои вршат обезбе-
дување на локалитетите "Солунска Глава", "Рамно", "Зду-
ње и Белица" "Водно", "Глумово" и "Камник" е тројно по-
големо од времето на траењето на поодделните делови од 
работната униформа на останатите полицајци. 

Времето на траењето на високите  специјални  чизми 
за полицајците-припадници на Единицата за специјални 
задачи изнесува 24 месеци, а за полицајците од Полицис-
ката станица за службени кучиња, 36 месеци. 

 
2. Работна униформа на полицајките 

 
 

Член 5 
Времето на траењето на поодделните делови од работ-

ната униформа на полицајките изнесува за: 
- здолниште од материјал камгарн  24 месеци; 
- здолниште од материјал тергал 24 месеци; 
- 6 пара хулахоп-чорапи  12 месеци; 
- 5 пара зимски хулахоп-чорапи  12 месеци; 
- чевлите-салонки    12 месеци; 
- чевлите со ластик     24 месеци; 
- чантата      48 месеци. 
Времето на траењето на другите делови од работната 

униформа на полицајките е исто како и времето на трае-
њето на соодветните делови од работната униформа на 
полицајците. 

 
3. Делови што припаѓаат покрај работната унифор-

а на полицајците и полицајките м  
Член 6 

Времето на траењето на пооделните делови што при-
паѓаат покрај работната униформа на полицајците и поли-
цајките за широкиот ремен со шнола, тесниот ремен со 
шнола, футролата за пиштол, футролата за резервна рам-
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ка, футролата за лисици за врзување, футролата за батери-
ска лампа и футролата за клучеви изнесува 48 месеци. 

 
4. Свечена униформа 

 
Член 7 

За сите полицајци, времето на траењето на деловите од 
свечената униформа и тоа: сако, паталони, мантил, шапка, 
кошула со долги ракави, вратоврска, плитки чевли и чора-
пи, се определува по потреба. 

 
5. Униформа за извршување на посебни и специјал-

и задачи н 
Член 8 

Времето на траењето на поодделните делови од уни-
формата за извршување на посебни и специјални задачи, 
изнесува за: 

- маскирната униформа на полицајците  60 месеци; 
- маскирната униформа на полицајците кои вршат дла-

бинско обезбедување на државната граница и полицајците 
кои вршат обезбедување на локалитетите "Солунска Гла-
ва",    "Рамно",    "3дуње    и    Белица",    "Водно",    "Глу-
мово"    и "Камник" 36 месеци; 

- маскирната   униформа   на   полицајците - припадници   
на   Единицата за специјални задачи 24 месеци; 

- маскирната униформа на полицајците-припадници на 
Посебните единици   48 месеци; 

- маскирната дождовна  
наметка (пелерина)    48 месеци; 
- маскирниот комбинезон и комбинезонот со црна боја 

на полицајците-припадници на Единицата за               спе-
цијални задачи   24 месеци; 

- маскирниот комбинезон и комбинезонот со црна боја 
на полицајците-припадници на Посебните единици 
    48 месеци; 

- комбинезонот со влошка изработен од горетекс мате-
ријал во црна боја   48 месеци; 

- маскирните ракавици со пет прсти, маскирните рака-
вици без прсти, маскирната мрежеста маска за лице, мре-
жестата маска за лице во црна боја, маскирната влошка за 
шлем, маскирната платнена наметка за шлем и маскирната 
мрежеста наметка за шлем 

48 месеци; 
- тактичкото елече во црна боја, маскирното тактичко 

елече, борбениот маскирен балистички елек, маскирниот 
транспортен ранец, маскирниот борбен ранец, маскирниот 
подметнувач, тактичката футрола за пиштол, футролата-
држач за батериска ламба, за хемиски спреј и навлаката за 
прибор и прва медицинска помош   
 48 месеци; 

- белата униформа за зимски услови 60 месеци; 
- планинарската униформа    60 месеци; 
- скијачката униформа    60 месеци; 
- униформата за моторциклисти  36 месеци; 
- белата униформа за моторциклисти   36 месеци; 
- униформата за посадите на  
оклопните транспортери   60 месеци. 
 
6. Дополнителни делови на униформата 

 
Член 9 

Времето на траењето на дополнителните делови на 
униформата, кои им припаѓаат на полицајците, изнесува 
за: 

- стражарската бунда    72 месеци; 
- работниот костум     12 месеци; 
- флуоросцентното елече  48 месеци; 
- гумените чизми     12 месеци; 
- чакширите      60 месеци; 
- коњаничките чизми   60 месеци; 
- мамузите      60 месеци; 
- флуоросцентните долактици   18 месеци; 
- пишталката со гајтан   72 месеци; 
- торбата    96 месеци; 
- очилата за сонце   60 месеци; 
- беџот на дежурниот    24 месеци; 
- ранецот                  120 месеци; 
- шлемот                   120 месеци. 
 
 

7. Униформа за резервниот состав 
 

Член 10 
Времето на траењето на маскирната униформа и на до-

полнителните делови на униформата на припадниците на 
резервниот состав на полицијата, се определува по потре-
ба. 

 
8. Цивилна облека 

 
Член 11 

Времето на траењето на деловите од цивилната облека 
на полицајците кои вршат работи и задачи на внатрешно-
то обезбедување во објекти и на личности кои се обезбе-
дуваат изнесува за: 

 
- сако, два пара панталони, три кошули, елек,  
две вратоврски, четири пара чорапи  
и два пара чевли   12 месеци; 
- мантилот, ременот и кожните  
ракавици    48 месеци; 
- шалот    24 месеци. 

 
Член 12 

На полицаецот нема да му се заменат деловите на уни-
формата по истекот на предвиденото време на траење про-
пишано со овој правилник: 

1. За онолку месеци за колку што се наоѓал на боледу-
вање или бил оддалечен од работа од Министерството за 
внатрешни работи; 

2. За онолку месеци за колку што извршувал други ра-
боти и задачи, а за чие извршување не носел униформа и 

3. Ако до пензионирањето по сила на закон му преос-
танале помалку од 12 месеци. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за времето на траење на 
облеката, чевлите и посебната лична опрема на полицај-
ците за кои се обезбедуваат средства во Буџетот на Репуб-
ликата ("Службен весник на РМ" бр. 44/94). 
 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

 
       Бр. 162-279/1          Министер, 
8 јануари 2002 година                    за внатрешни работи, 

     Скопје                                     Љубе Бошкоски, с.р. 
___________ 

40. 
Врз основа на член 21 -а од Законот за просторно и ур-

банистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 4/96, 
28/97, 18/99 и 53/2001), Министерот за транспорт и врски 
донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ПРОСТОРОТ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат стандарди и норма-
тиви за уредување на просторот, кои се применуваат при 
изработување и спроведување на генерален урбанистички 
план, детален урбанистички план, урбанистичка докумен-
тација за населено место во општината, општ акт според 
член 25 од Законот за просторно и урбанистичко планира-
ње, (во натамошниот текст: Законот), и урбанистички про-
ект според член 32 од Законот. 
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Член 2 
Со стандардите и нормативите за уредување на прос-

торот се утврдуваат основите за порационално планирање, 
организирање   и користење на просторот,  заради созда-
вање услови за похумано живеење и работа на граѓаните 
во населените места и во подрачјата предвидени за градба. 

 
Член 3 

При планирање и уредување на просторот  се предви-
дува организирање нови урбанистичко-архитектонски це-
лини и урбана обнова на организирани населби или лока-
литети, со максимално почитување на постојната состојба 
односно изградените објекти. 

 
2. УРБАНИСТИЧКИ СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ 

 
 

Член 4 
При планирање содржини во плановите, во атарите на 

населените места, покрај функцијата за обработка на зем-
јиштето и користењето на шумите, минерални суровини, и 
пасиштата, можат да се лоцираат и објекти од јавен инте-
рес, утврдени со закон, како и стопански производни об-
јекти, фарми, објекти за преработка на земјоделски произ-
води, пилани и погони за преработка на дрво, откупни ста-
ници за шумски плодови, трла, како и планинарски домо-
ви, рекреативни објекти и слични објекти. 

Поконкретна организација на содржините од став 1 на 
овој член, се врши со донесување на генерален урбанис-
тички план за конкретниот локалитет, со назначување на 
содржините во урбанистичка документација за населено 
мество во општината, како и со заверен урбанистички 
проект изработен врз основа на урбанистичка документа-
ција за населено место или на општ акт од член 25 на за-
конот, според планските поставки и решенија на планови-
те. 

 
 

Член 5 
При планирање на просторниот развој на населените 

места, урбаните подрачја на населбите, викенд зоните и 
другите подрачја за градба, максимално да се користат ко-
сите терени за проширување на населбите, заради заштита 
на обработливото земјиште. 
 
 
 

Член 6 
Во населбите, во рамките на зоната за домување, опре-

делена со урбанистички план, или општ акт, согласно за-
кон, се организираат: урбани блокови со станбени куќи со 
градини или со станбени објекти - структури со дворови., 
односно мешовити блокови. 

Урбаните блокови со станбени куќи со градини главно 
се наменети за изградба на семејни куќи со градини (са-
мостојни, двојни, во низа и со внатрешен двор). Во блоко-
вите можат да се предвидат и продавници, јавни објекти, 
трговски -услужни објекти, рекреативни содржини, објек-
ти за повремено живеење-преноќишта, без нарушување на 
основната функција на блоковите. 

Урбаните блокови за станбени објекти - структури со 
дворови, се наменети за организирање станбени објекти 
со поголем број станови со заеднички двор (блокови, ку-
ли, затворени или делумно затворени блокови, куќи повр-
зани во блок, терасасти и други структури). Во овие бло-
кови можат да се предвидат и продавници, јавни објекти, 
трговско-услужни објекти , објекти со бизнис станови, 
преноќишта за повремен претстој, хотели, деловни и рек-
реативни содржини. 

Во зоната за домување не се дозволува лоцирање на 
дискотеки, ноќни клубови и објекти за ноќна забава, кои   
создаваат бучава, комуникација во ноќните часови и мож-
ност за пореметување на ноќниот мир на граѓаните. Исто 
така не се дозволува лоцирање на објекти кои имаат нега-
тивно влијание врз животната средина, како: сервис за хе-
миско чистење, сервис за фарбање на возила, автомехани-
чарска работилница, фурна, кебапчилница, продавница за 
вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата од 

болести и штетници, за семенски материјал и саден мате-
ријал и материјал за размножување, и други објекти кои 
предизвикуваат аерозагадување и ширење на непријатни 
мириси. 

 
Член 7 

Во централното градско подрачје, односно во централ-
ниот дел на населбата, определено со урбанистички план и 
со општ акт согласно закон, се организираат содржини и 
објекти од јавна намена, трговија, деловни содржини, хоте-
ли, јавни пешачки комуникации и други заеднички содржи-
ни. Во централните подрачја можат да се организараат и 
станбени содржини на површина до 30 % од опфатот на 
централното подрачје. 

 
Член 8 

Производната зона и сервиси, определена со урбанис-
тички план и со општ акт, согласно закон,  е наменета за 
организирање различни погони за производство со скла-
дишта, стоваришта и слични содржини според потребите 
на технолошкиот процес на производството. 

 
Член 9 

Зоната за спорт и рекреација, определена со урбанис-
тички план и општ акт, согласно закон, е урбанистичка це-
лина наменета за одмор и рекреација (викенд населба),   
спортско - рекреативни активности, одморалишта, снабду-
вање и угостителство и слични содржини кои се поврзани 
со активности во слободното време. 
 

Член 10 
Како посебни зони кои можат да се утврдат со урба-

нистички план и општ акт, согласно законот, се сметаат: 
зона со јавни намени од интерес за државата и единиците 
на локалната самоуправа; туристичка населба, слободна 
економска и царинска зона, трговски центар и трговија на 
големо; археолошки локалитет и комплекс споменици на 
културата; трговски саем, изложбена и конгресна зона; 
универзитетска зона; зона на болници; зона за социјални 
установи; зона за истражување и развој и слични други 
посебни зони. 

 
Член 11 

Во зоната за домување определена со урбанистички 
план, при планирањето на нови објекти за домување ми-
нималното растојание од најистурениот дел на планиран 
објект (освен стреа) до границата на соседната урбанис-
тичка парцела може да изнесува: за планиран објект со ви-
сина до 6 метри минимналното растојание изнесува 1,50 
метри; за планиран објект до 12 метри, минималното рас-
тојание изнесува 3 метри, а за планиран објект повисок од 
12 метри, минималното растојание изнесува една четврти-
на од планираната висина. 

 
Член 12 

Во наследени урбани населби и во руралните   среди-
ни, при градба, доградба, надградба или реконструкција 
на објекти каде што неможе да се задоволат условите ут-
врдени со овој правилник, примарни се воспоставените-
затекнати растојанија меѓу објектите. 

При изработка на планови, за постојните објекти кои 
во документационата основа се категоризирани како об-
јекти во добра состојба, постојниот габарит на објектот се 
задржува во целост, со можност за доградба и надградба, 
согласно стандардите и нормативите од овој правилник. 

 
Член 13 

При планирање на зоните за домување во урбанистич-
ки план, минималната урбанистичка парцела и минимал-
ната широчина на парцелата изнесува: 

- за самостојна семејна куќа 280 м2. и широчина 14 
метри, 

- кај двојни куќи 220 м2. и широчина 10 метри, 
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- кај куќи во низа 120 м2 и широчина 4,80 метри, мак-
симално поврзување на објектите во низа, без прекин, из-
несува до 6 објекти, 

- кај куќи со внатрешен двор-пацио 180 м2 и широчи-
на 12 метри, со ориентација на просториите кон внатреш-
ниот двор-пацио, 

- кај куќи поврзани во блок 160 м2 и широчина 6,00 
метри, максимално поврзување на ламели во низа до 6 ла-
мели. 

При изработка на планска документација за урбани 
блокови во кои веќе постојат изградени објекти, при урба-
на обнова се дозволува градба на соодветен објект и во ур-
банистички   парцели кои се помали од горенаведените. 
Во тој случај, процентот на изграденост и коефициентот 
на искористување ќе се соодветни на големината на урба-
нистичката парцела. 

 
Член 14 

При планирање на одредени содржини во рамките на 
урбанистичките планови, коефициентот на искористување 
на земјиштето изнесува : 

- за семејни куќи или комплекси , мах до1,6, 
- за станбени објекти, станбено - деловни објекти или 

комплекси, мах. до 2,0, 
- за објекти и комплекси за индустрија и трговија,  

мах. до 3,0, 
- за објекти и комплекси за деловна намена мах. до 4,0, 
- за хотели мах. до 5,0. 
Коефициентот на искористување на земјиштето се ут-

врдува како однос меѓу бруто развиената корисна повр-
шина на сите нивои над теренот, со 10 % од површината 
на поткровјето кај станбените објекти и без нивото на виз-
бата и површината на парцелата 

Бруто развиената корисна површина од став 2 на овој 
член се пресметува со намалување на бруто развиената 
површина на нивоите за 25 %. 

 
Член 15 

Процентот на изграденост на локацијата во урбанис-
тичките планови (однос меѓу бруто површината под об-
јект и површината на парцелата помножена со 100), изне-
сува: 

- за семејни куќи мах. до 60 %; 
- за станбени објекти-структури и станбено деловни 

објекти мах. до 75%; 
- за трговско - деловни објекти, хотели и индустриски 

објекти и комплекси мах. до 80%. 
Според потребите на инвеститорот објектот може да 

се гради етапно., во рамките на површината за градење и 
предвидената максимална висина (максимален волумен), 
при што решението треба да претставува   урбанистичко   
архитектонска   целина.   Проектната документација го 
претставува објектот во целина, согласно планската доку-
ментација. Етапното градење може да биде по хоризонта-
ла ( со примена на надоврзување на ламели) или по верти-
кала (по нивои). 

При етапно градење на низови или куќи поврзани во 
блок, кога се гради една или повеќе ламели, задолжително 
е финално оформување на калканскиот ѕид, и не се дозво-
лува изведба на   отвори или вентилациони канали на кал-
канската површина, а може да се предвиди ниша за венти-
лација и осветлување лоцирана кон внатрешноста   на ла-
мелата. Разликата во висина на планираните објекти во 
низа несмее да биде повеќе од две нивои (максимум 6 мет-
ри). 

Во процентот на изграденост на парцелата не се смета 
површината уредена со базени, тремови, натстрешници, 
тераси, перголи, паркинг површини и други елементи од 
партерното  уредување на парцелата. 

 
Член 16 

При планирање на станбените структури во урбанис-
тичките планови, просечна станбена површина по жител 
изнесува 20 м2. 

 
Член 17 

На една урбанистичка парцела за станбена намена, мо-
же да се изгради само еден станбен објект во максимално 

дозволени димензии-површина и висина, дозволен про-
цент на изграденост на парцелата и коефициент на иско-
ристување. 

При планирање на содржини за јавни намени и сто-
пански дејности на нови или на постојни комплекси, на 
една урбанистичка парцела со урбанистички проект мо-
жат да се планираат повеќе објекти во зависност од наме-
ната и технологијата. 

 
Член 18 

До секоја урбанистичка парцела се обезбедува еден 
пристап со возило од улицата на која таа се евидентира. 
Во случаи кога до урбанистичката парцела неможе да се 
обезбеди пристап со возило, особено во услови на плани-
рање на коси терени, се предвидува само пешачки прис-
тап, при што минималната широчина изнесува 2 метри. 

 
Член 19 

Со регулациони линии се разграничува земјиштето на 
урбаниот модул за одредена намена односно подрачјето за 
градење (урбанистички парцели) од земјиштето наменето 
за општ интерес (јавни сообраќајни и други површини). 

Растојанието меѓу две регулациони линии го опреде-
лува профилот на сообраќајно-инфраструктурниот    кори-
дор    и при планирањето во рамките на урбанистичкиот 
план тоа изнесува минимум 8,50 метри. 

 
Член 20 

Во урбанистичките планови и проекти, со градежни 
линии се ограничува површината за изградба на објекти 
во рамките на урбанистичка парцела и се назначува расто-
јанието од регулационата линија (главна-надворешна гра-
дежна линија), односно од границата на парцелата (по-
мошни-внатрешни градежни линии). 

Во случај кога регулационата и градежната линија се 
поклопуваат, на објектот може да се предвиди еркерно ис-
пуштање, фасадни декоративни елементи или кровни за-
вршетоци над тротоарот, со максимална широчина од 1,20 
метри и висина минимум 4,50 метри над тротоарот. Од по-
вршината за изградба на објектот утврдена со градежни 
линии или за објекти за кои со детален урбанистички план 
е утврден габарит,   може да се предвидат   еркерни ис-
пуштања, фасадни декоративни елементи или кровни за-
вршетоци со максимална широчина од 1 метар и висина 
минимум 3,0 метри над заштитниот тротоар, под услов 
растојанието од испуштањата до границата на парцелата 
да биде во рамките на минималните растојанија од член 
11 на овој правилник. Во двата случаи треба да се задово-
лат условите од член 14 и 15 на овој правилник. 

Отстапување од помошната градежна линија на два 
соседни објекти е можно кога има согласност на двете за-
интересирани страни, при што објектите може да се доб-
лижуваат до минималното растојание од член 11 на овој 
правилник, во зависност од планираната висина на објек-
тите, или да се спојуваат, при што треба да се задоволат 
пропишаните параметри утврдени со овој правилник. 

На калканските ѕидови не може да се поставуваат от-
вори-прозорци, светларници, вентилациони и инсталацио-
ни окна надвор од рамнината (градежната линија) на об-
јектот. 

 
Член 21 

Кога објектот е дел од урбан модул особено во цен-
тралното градско подрачје, пожелно е во приземното ниво 
да се предвидуваат тремови со цел за заштита на пешаци-
те од надворешни влијанија, со минимална широчина 1,20 
метри. 

 
Член 22 

Урбанистичките парцели наменети за семејни куќи 
може да се оградуваат. Максимална висина на оградата 
кон улицата изнесува 1,60 метри, при што до висина од 
1,2 метри може да е полна, а над тоа транспарентна, а кон 
соседните парцели таа може да е со висина до 2,00 метри 
(од внатрешната страна), се делумно транспарентни дело-
ви. 
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Урбанистичките парцели наменети за   заеднички 
станбени објекти-структури може да се оградуваат со ог-
рада со максимална висина до 1,40 метри, при што несме-
ат да се нарушуваат пешачките движења. 

За објекти од јавен интерес и со специјална намена -
амбасади, дипломатски објекти, болници, верски и други 
слични објекти, висината и типот на оградата  се опреде-
лува според намената на објектот теренските услови и 
други барања за заштита. 

За индустриски и друг вид производни комплекси и об-
јекти и складишта висината на оградата изнесува максимум 
2,20 метри, од кои максимум 1,20 метри како полна ограда, 
а останатиот дел   да е транспарентен. 

Кога локацијата е на агол меѓу две улици, задолжител-
но е оградата да ја следи сферичната линија на тротоарот 
или под агол од 450 со што се обезбедува прегледност на 
движењата на возилата и пеш чките движења. а 

Член 23 
Пешачките улици и тротоарите се обработуваат - поп-

лочуваат со материјали кои јасно го раздвојуваат пешач-
кото движење од движењето на возилата. Максимално да 
се избегнува обработка на тротоарите со асфалт, а постој-
ните асфалтирани тротоари постепено да се заменуваат со 
материјали кои немаат неповолно влијание врз животната 
средина . 

Ивичниците кои го одвојуваат движењето на возилата  
од пешачкото движење да се планираат, проектираат и 
уредуваат со оборена ивица в  однос на сообраќајницата. о 

Член 24 
При планирањето на максималната височина на содр-

жините во урбанистичкиот план, се утврдува максимална-
та височина во метри. 

Ако се работи за урбани модули лоцирани на терен во 
пад (над 10% косина), утврдувањето на височината се вр-
ши со назначување на апсолутна кота до која може да се 
реализира изградбата на објектите, поврзана со визурата 
на соседните објекти и содржини од погорните урбани мо-
дули, односно се назначува котата на слемето . 

Височината на објект се определува од нивото на тро-
тоарот односно сообраќајницата или пристапната патека 
(нулта кота) до завршниот венец на објектот (за рамни те-
рени), односно до слемето на објектот (за коси терени). 

При планирањето, максималната височина на новоп-
редвидените заедничките станбени објекти - структури из-
несува 21 метар. 

За станбените објекти котата на првото ниво во однос 
на теренот изнесува максимум 1,20 метри. 

 
Член 25 

При планирање, површината  на урбанистичка парцела  
во селските населби изнесува: 

- за неземјоделски домаќинства минимум 300м2 
- за мешовити домаќинства минимум 800м2 
- за земјоделски домаќинства минимум 1200м2 
Во состав на урбанистичката парцела на мешовитите и 

земјоделските  домаќинства може да се градат помошни-
стопански објекти. При тоа растојанието меѓу објектот за 
домување и стопанскиот објект изнесува минимум 10 мет-
ри.  

Член 26 
При планирање на објекти од областа на образование, 

во рамките на урбанистичката парцела во плановите, пот-
ребно е да се обезбеди простор за образовните институции 
со минимум 25 м2 по ученик за комплексот, односно ми-
нимум 7 м2 по ученик за површина за изградба на објек-
тот. 

 
Член 27 

При планирање на објекти од областа на културата, во 
рамките на урбанистичките планови, се применува след-
ниот норматив: 

- за библиотека, на 1000 жители се предвидува мини-
мум 100 м2; 

 
 
 
 
 

- за кино, на 1000 жители се предвидува минимум 50 
места. За едно место се предвидува минимум 3,0 м2 повр-
шина за објектот; 

- за театар, на 1000 жители се предвидува 20 места. За 
едно место се предвидува 7 м2 површина за објектот. 

 
Член 28 

При планирање на објекти од здравството во рамките 
на урбанистичките планови, се предвидува следниот нор-
матив: 

- за определување број на лежаи се предвидува мини-
мум 8 лежаи на 1000 жители; 

- за определување на урбанистичката парцела за здрав-
ствен објект се предвидува минимум 80 м2 по лежај; 

- за определување на површината на објектот, по бол-
нички лежај се предвидува минимум 8 м2; 

- степенот на изграденост на парцелата за болнички 
комплекс максимум 60 %. 

 
Член 29 

Објекти за ветеринарно здравство се лоцираат во зона-
та на стопански активности како самостојни објекти, ода-
лечени најмалку 100м. од станбени објекти, училишни и 
предучилишни објекти, здравствени установи, производни 
објекти на храна и сл. Урбанистичката парцела на објек-
тот треба да е оградена. 

По исклучок од став 1 на овој член , ветеринарни ам-
буланти за домашни животни може да се во состав на де-
ловни објекти, но со посебно назначен влез. 

 
Член 30 

При планирање на   други јавни објекти, во рамките на 
урбанистичките планови, се применуваат следните норма-
тиви: 

- за определување површина на деловни објекти се 
предвидува минимум 12 м2 по работно место; 

- за објекти од социјален карактер (за деца без родите-
ли и за стари особи), минимум 3 места на 1000 жители. 
Површина на објектот минимум 15 м2 по корисник, а по-
вршина на комплексот минимум 30 м2 по корисник. 

 
3. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРЕДУВАЊЕ 

НА ЈАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 31 
Попречниот профил на магистрална улица се состои 

од два коловози со најмалку по две сообраќајни ленти во 
насока и разделно зеленило меѓу коловозите, а крстосни-
ците се остваруваат во повеќе нивоа (брзи магистрални 
улици). Во помали населени места магистралната улица 
може да содржи во попречниот профил еден коловоз со 
најмалку по две сообраќајни ленти во насока, со или без 
разделно зеленило, а крстосниците се во исто ниво, со 
примена на меѓусебна координирана семафорска сигнали-
зација. 

Собирна улица - попречниот профил се состои од нај-
малку две сообраќајни ленти, а крстосниците со другите 
сообраќајници се остваруваат во исто ниво. 

Сервисна улица - попречниот профил се состои вог-
лавно од две сообраќајни ленти, а крстосниците со други-
те сообраќајници се остваруваат во исто ниво. 

Станбена улица - попречниот профил се состои од две 
сообраќајни ленти, а врските со другите сообраќајници се 
остварува во исто ниво. 

 
Член 32 

Елементите за обликување на собораќајниците се пла-
нираат врз основа на проектната брзина. Брзината зависи 
од рангот на сообраќајницата и изнесува: 

за магистрална улица     70-100 км/ч, 
за собирна улица           60- 70 км/ч,  
за сервисна улица            50- 60 км/ч, 
за станбена улица            40- 50 км/ч. 
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Член 33 
Габаритот на патиштата и улиците го дефинира бројот 

на сообраќајните ленти, тротоарите, велосипедските пате-
ки и заштитното зеленило. 

Ширината на сообраќајните ленти зависат од катего-
ријата на улицата и изнесува за: 

 
магистрална улица        3,50 - 3,75 метри,  
собирна улица             3,25 -3,50 метри, 
сервисна улица                          3,00 -3,25 метри, 
с
 
танбена улица            2,75 -3,00 метри. 
Ширината на лентата за паркирање паралелно со сооб-

раќајната лента изнесува 2,50 метри. 
Ширината на велосипедски патеки за еден ред велоси-

педи изнесува 1,00 метар, заштитната ширина изнесува 
0,25 метри, а истата кон ивица на возна лента изнесува 
0,75м. Вкупна ширина за еден  ред велосипеди изнесува 
2.00 м. 

Самостојна велосипедска патека има минимална ши-
рина од 1.50 метри. 

Минимална ширина на пешачка патека (тротоар) изне-
сува 1,50 метри. Минимална ширина на колско-пешачка 
патека изнесува 3,50 метри.  

 
Член 34 

Максимална должина на слепа улица изнесува 100 
метри со потребно проширување за свртување со Т завр-
шеток. 

 
Член 35 

Подолжниот наклон на градските улици зависи од ка-
тегоријата на улицата и патеката и тоа за: 

 
- магистрална улица                           мах 4 ( 6) %, 
- собирна улица                                мах 5 (7) %, 
- сервисна улица                              мах 6 (10) %, 
- станбена улица                              мах 8(12) %, 
- самостојна пешачка патека                 мах12(14) %, 
- трамвајски колосек                            мах 6 ( 7) %, 
-
 
 велосипедска патека                           мах 8(12) %. 
Вредностите во загради претставуваат исклучителни 

подолжни наклони применливи само при реконструкција 
на постојните сообраќајници или во случаи каде трошоци-
те на градење се високи и со техничко-економско образло-
жение е оправдана примена на ислучителни наклони. 

Најмал подолжен наклон на улиците и патеките изне-
сува 0,3% заради одводнувањ  на површинските води. е  

Член 36 
Паркирањето односно гаражирањето на автомобилите 

се решава во рамките на градежната парцела односно во 
урбаниот модул или на ниво на урбан блок. 

За определување на минимален број на паркиралишни 
места се применуваат следните нормативи: 

- за еден стан 1, 2 паркинг места; 
- за административно-деловни простори и трговија на 

40 м2 1 паркинг место; 
- за магацини, индустрија на 120м21 паркинг место; 
- за театар, кино и сл. за 10 посетители 1 паркинг мес-

то; 
- за спортска сала, стадион за 20 посетители 1 паркинг 

место; 
- за хотел, на 10 лежаи 1 паркинг место; 
- за ресторан на 10 седишта 1 паркинг место; 
- за болници, на 10 лежаи 1 паркинг место; 
- за пазар на 10м2 1 паркинг место. 
Паркирање на улиците под агол од 90 степени не е 

дозволено, освен кај слепи улици. 
Подолжно паркирање може да се предвиди во профи-

лот на станбена, сервисна и на собирна улица. 
Кога станбениот објект -структура се наоѓа на агол на 

две улици и нема можност да се обезбеди пристап до об-
јектот односно да се обезбеди гаражирање или паркирање 
на возилата во рамките на урбанистичката парцела, или 
парцелата нема доволна широчина за оформување на со-
одветен паркинг, паркирањето ќе се врши на јавно парки-
ралиште или катна гаража предвидени во урбаниот модул 
или во урбаниот блок, со плаќање соодветен надоместок 

(за изградба на паркинг места во гаражата или на паркинг 
простор), утврден со Програмата за уредување на градеж-
но земјиште во соодветната општина. 

 
Член 37 

Големината на полупречниците (радиусите) на хори-
зонталните кривини зависи од проектната брзина на сооб-
раќајницата. Долна граница на вредноста на радиусот на 
хоризонталните кривини е функција од брзината и изнесу-
ва: 

- за 30 км/ч ........    Р=30 м',
- за 40 км/ч ........    Р=50 м', 
- за 50 км/ч ........    Р=80 м', 
- за 60 км/ч ........    Р=120 м', 
- за 70 км/ч ........    Р=180 м', 
- за 80 км/ч ........    Р=250 м', 
- за 90 км/ч ........    Р=350 м', 
-за 100 км/ч .......   Р=450 м', 
-за 110 км/ч .......   Р=600 м', 
- за 120 км/ч ........   Р=750 м'. 
Минимален радиус на хоризонтална кривина при крс-

тосниците во зависност од категоријата на улицата изне-
сува: 

- за магистрални улици ....   Р =12м; 
- за собирни улици ............   Р =10 м; 
- за сервисни улици ...........   Р =8 м; 
- за станбени улици ............. Р =6м. 

 
Член 38 

При планирање на јавните патишта должината на кра-
ците на триаголникот на прегледност на местата на меѓу-
себно вкрстување на патиштата или приклучување на еден 
кон друг пат со исто значење изнесува минимум 15 метри 
за проектна брзина од 30 км/ч. Должината се смета од пре-
сечната точка на осовината на патот во едниот и другиот 
правец, при што објектот во приземниот дел не смее да 
навлегува во полето на триаголникот. 

 
Член 39 

Минимално растојание на крстосниците на градските 
сообраќајници зависи од видот на раскрсницата и катего-
ријата на сообраќајницата. 

За денивелисаните крстосници (во повеќе    нивоа) ми-
нимално растојание помеѓу две крстосници изнесува 600 
метри. 

За крстосници во исто ниво, минимално растојание по-
меѓ  две крстосници изнесува: у 

- за магистрални улици ....   300 м', 
- за собирни улици ............   200 м', 
- за сервисни улици ...........   120м', 
- за станбени улици ............   50 м'. 

 
Член 40 

При планирањето ниши за автобуски стојалишта во 
рамките на системот на градскиот автобуски превоз се 
предвидува следниот норматив: 

- минимална должина на нишата изнесува 24 метри, 
- минимална ширина на нишата измесува 2,50 метри. 

 
Член 41 

Кога паркирањето на возилата се решава во затворен-
гаражен простор под нивото на теренот (гаражи-паркинг) 
во рамките на урбанистичката парцела, според потребите 
на проектот може да се утврди подземна градежна линија, 
оддалечена минимум 1 метар од соседните урбанистички 
парцели. 

 
 
4. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРЕДУВАЊЕ 

НА ПРОСТОРОТ ПОКРАЈ ВОДОТЕЦИ, ЕЗЕРА И АКУ-
МУЛАЦИИ  

Член 42 
При планирање содржини и објекти покрај езерата и 

водотеците, при изработка на урбанистички план или ур-
банистички проект, треба да се применуваат одредбите на 
Водостопанската основа на Република Македонија. Во 
состав на Водостопанската основа се и Студија за интег-
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ралниот развој на сливот на Реката Вардар; Студија за 
пловниот пат Дунав - Егејско Мопе; Катастарот на при-
родните извори; Елаборатот за подземните води и Катас-
тарот на бунари и пумпи. При планирањето на користење-
то на водите се почитуваат и спогодбите за водостопан-
ските прашања склучени на меѓудржавно ниво со Албани-
ја, Бугарија и Грција, преземени од бившата СФРЈ. 

 
Член 43 

При планирањето  не смее да се предвидуваат објекти 
на подрачјето опфатено и предвидено со систем за навод-
нување. 

На просторот предвиден за акумулација и заштитен 
појас не смее да се планира изградба на објекти. 

 
Член 44 

Кога во урбанистичката парцела се копа бунар за снаб-
дување со вода за пиење, за напојување на стока и слично, 
растојанието од објектот или од урбанистичката парцела 
на соседот изнесува минимум 5,0 метри. 

 
Член 45 

Во делови на населбите каде не постои фекална кана-
лизација, дозволена е градба на собирни водонепропусни 
јами за објекти до 10 единици по жител. Минималната од-
далеченост на јамата од објектот на соседот изнесува ми-
нимум 5,0 метри, а од бунарот минимум 10 метри. 

За објектите со повеќе од 10 единици по жител, по-
требно е да се изгради уред за пречистување на отпадните 
води. 

 
5. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

НА ОБЈЕКТИ ОД АСПЕКТ НА ЗАШТИТАТА НА ЖИ-
ВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 46 

При планирање на просторниот развој односно при из-
работка на урбанистички план се согледуваат аспектите 
на заштитата на животната средина преку соодветни план-
ски мерки интегрирани во планските решенија, а во однос 
на  заштита на водата, воздухот, почвата, биодиверзите-
тот, заштита од бучава и управување со цврстиот отпад. 

 
Член 47 

Во урбанистичките планови во зоните со објекти што 
може да го загадат воздухот во населените места се пред-
видуваат минимални растојанија од објектите до станбе-
ните населби со формирање зони за санитарна заштита. 
Во зависност од видот на технолошкиот процес, објектите 
се класифицирани во пет класи. Зоната на санитарна заш-
тита изнесува: 

 
- за објекти од прва класа ................... над1200метри, 
- за објекти од втора класа .............. 801 -1200 метри, 
- за објекти одтрета класа ................ 501 - 800 метри, 
- за објекти одчетврта класа ............... 201-500метри, 
- за објекти од петта класа ................. 50 - 200 метри. 
 
Зоната на санитарна заштита се озеленува при што 

ширината на насадот во однос на населеното место за об-
јекти од прва и втора класа е минимум 50 метри, за објек-
ти од трета и четврта класа е минимум 30 метри, а за об-
јекти од петта класа минимум 10 метри. 

 
Член 48 

Објекти од прва класа се: 
- Рафинерија за сурова нафта; 
- Производство на хемикалии и складишта за хемиски 

производи; 
- Производство на пестициди и фармацевтски произ-

води, бои и лакови; 
- Производство на оловни акумулатори; 
- Производство на вештачки минерални влакна; 
 
 
 
 
 

- Производство на азбест и производи кои содржат аз-
бест; 

- Производство и сместување на барутни полнења, 
експлозивна муниција; 

- Депонии за одлагање и инсталации за согорување, 
рециклирање и хемиски третман на индустриски, опасен и 
комунален отпад; 

- Депонија за нуклеарен отпад; 
- Железарници и челичарници, ковачници, валалници, 

ливници на метали; 
- Производство и обработка на обоени метали; 
- Рудници и експлоатација на метали и неметали; 
- Термоелектрични централи; 
- Производство на цемент, вар и сл.; 
- Производство на стакло и стаклена волна; 
- Фабрики за кожа и кожна облека; 
- Фарми за одгледување живина, свињи, крави, говеда, 

овци, кози; 
- Кланици; 
- Кафилерии; 
- Станици за пречистување на отпадни води над 5000 

единици по жител. 
 
Објекти од втора класа се: 
- Фабрики за чистење, одмастување и белење на волна 

и влакно; 
- Производство на растителни и животински масла и 

масти; 
- Производство на фиберплочи, иверици и шперплочи; 
- Производство на дрвна маса и хартија; 
- Производство и преработка на целулоза; 
- Станици за пречистување на отпадни води од 2001 до 

5000 единици по жител. 
 
Објекти од трета класа се: 
Пакување и конзервирање на животиниски производи; 
- Производство на алкохолни пијалаци, вино, пиво и 

слад; 
- Производство на индустриски скроб; 
- Производство на асфалт бетон; 
- Станици за пречистување на отпадни води до 2000 

единици по жител. 
 
Објекти од четврта класа се: 
- Производство на млечни производи; 
- Пакување и конзервирање на растителни производи; 
- Производство на безалкохолни пијалаци; 
- Производство на шеќер, кондиторски производи и 

сируп; 
- Преработка на тутун и прозводство на цигари; 
- Производство на тула, керамички производи, порце-

лан и фајанс; 
- Гробишта и крематориуми. 
 
Објекти од петта класа се: 
- Нафтоводи и гасоводи; 
- Складирање на старо железо; 
- Трикотажа, производство на килими , предено, ткае-

нини од памук, лен и волна; 
- Мелници; 
- Градски пекари. 

 
Член 49 

При планирање на нови сообраќајници, во функција на 
заштита од бучава и заштита на воздухот од загадување, 
се предвидува оддалечување на станбените објекти  од со-
обраќајниците, при што минималното растојание сметано 
од работ на коловозот на сообраќајницата до објектите из-
несува : 

- кај магистрални патишта              50 метри (20 м.), 
- кај регионални патишта                40 метри (15 м.), 
- кај локални патишта                      20 метри (10 м.), 
- кај магистрални улици                    20 метри ( 5 м.), 
- кај собирни улици                            15 метри (3 м.), 
- кај сервисни улици                           10 метри (3 м.), 
- кај станбени улици                           5 метри (1,5 м.). 
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Вредностите во заградата претставуваат растојанија 
при урбана обнова односно при реконструкција на сообра-
ќајниците. 

Во постојни структури каде не е можно предвидување 
на зелен појас за заштита од бучава треба да се планираат 
заштитни огради од бучава. 

 
 

Член 50 
Просторот околу езерата и реките во рамките на урба-

нистичките планови се уредува согласно   плански реше-
нија за организација на крајбрежниот и кејскиот простор 
за рекреативни и други намени, а особено за намени во 
функција на развојот на туризмот. 

 
Член 51 

При планирање на зони за стопански активности, осо-
бено за индустрија, потребно е во планските решенија да 
се вградат мерки за заштита на водите од испуштање на 
штетни материи како последица на производниот или екс-
плоатациониот процес, со предвидување водонепропусни 
јами или инсталација за одвод до станица за прочистување 
на отпадни води, на ниво на комплекс или централна на 
ниво на населено место. 

Во случај кога се предвидува третман на отпадните во-
ди во станица на ниво на населено место, отпадните води 
од индустриските погони задолжително треба да имаат 
предтретман на ниво на погон или комплекс. 

 
 

Член 52 
При планирањето, од аспект на заштита на воздухот, 

водата, бучавата и санитарната заштита, се применуваат 
стандардите и нормативите утврдени во: 

1. Правилникот за класификација на објектите што со 
испуштање на штетни материи можат да го загадат возду-
хот во населените места и формирање зони за санитарна 
заштита ("Службен весник на СРМ" бр. 13/76). 

2. Правилникот за максимално дозволените концен-
трации и количества и за други штетни материи што мо-
жат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на за-
гадување ("Службен весник на СРМ" бр.3/90). 

3. Одлуката за утврдување во кој случај и под кои ус-
лови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штет-
на бучава ("Службен весник на РМ" бр.64/93);           

4. Правилникот за начинот на уништување на неупот-
ребените отрови и амбалажата која е употребена за паку-
вање на отрови, за начинот на повлекување на отровите од 
промет ("Службен весник на СФРЈ" бр.7/83); 

5. Правилникот за хигиенска исправност на водата за 
пиење ("Сл. лист на СФРЈ" бр.33/87);  

6. Правилникот за условите што мораат да ги исполну-
ваат објектите за колење на животни, обработка, прера-
ботка и складирање на производи од животинско потекло 
("Сл.весник на СФРЈ" бр.53/89). 

7. Правилникот за условите за локација, изградба, 
пробната работа, пуштањето во работа и употреба на нук-
леарни објекти ("Сл.лист на СФРЈ" бр.52/88);        

8.Правилникот за минимално техничките услови   за 
вршење на угостителската и туристичката дејност и усло-
вите за категоризација на објектите на туристичката пону-
да ("Сл. весник на РМ" бр.59/95, 19/96 и 38/97). 

 
 
 
6. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

НА ЗАСОЛНУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
 
 

Член 53 
При планирање на објекти и содржини во рамките на 

урбанистичките планови за градските населби се предви-
дуваат локалитети за јавни засолништа, со користење на 
подземни премини, подземни паркиралишта и други прос-
тори . 

Во планската документација засолништата треба да се 
третираат како двонаменски, со тоа што второстепена на-
мена ќе биде засолнувањето. Во објектите треба да се 

предвиди можност за користрење во услови на воена опас-
ност на дел на визбените простории во функција на засол-
нување на населението. 

 
Член 54 

Во населените места, при изработка на урбанистички-
те планови треба да се предвидуваат плански мерки за 
заштита од пожари, со планирање на сообаќајната мрежа 
за достапност до сите објекти или со организирање хид-
рантска мрежа за оптимално гасење на пожари.  

Член 55 
Кај индустриски погони треба да се предвиди кружен 

пат околу објектите за максимална можна интервенција во 
случај на пожар или да се предвиди хидрантска мрежа, а 
за помали објекти соодветни ротивпожарни апарати. п 

Член 56 
При планирањето треба да се води сметка за степенот 

на проодноста на сообраќајниците во случај на уривање 
на објекти (делумно или целосно) со пресметување на по-
вршините зафатени со урнатини при уривање на објекти-
те, мерено нормално на основата на зградата за една поло-
вина од височината на објектот мерена од тлото до долни-
от раб на кровот.  

Член 57 
При планирањето, покрај одредбите на овој правил-

ник, се применуват и следните приписи: 
1. Уредба за критериумите за засолнување на населе-

нието ("Сл. весник на РМ" бр. 81 /92). 
2. Правилник за изградба на постројки за запаливи 

течности и за складирање и преточување на запаливите 
течности ("Службен лист на СФРЈ"бр. 20/71). 

3. Правилник за техничките прописи за изградба на 
постројки за течен нафтен гас ("Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/71). 

4. Правилник за изградба на постројки за запаливи 
течности и складирање и преточување на запаливи теч-
ности ("Службен лист на СФРЈ" бр.22/71 и 23/71). 

5. Правилник за технички нормативи за проектирање, 
градење погони и оддржување на гасни котларници 
("Службен лист на СФРЈ" бр. 10/90 и 52/90). 

6. Правилник за изградба на станици за снабдување на 
гориво за моторни возила и складирање и преточување на 
горивото ("Службен весник на СФРЈ" бр.27/71 и 29/71). 

7. Одлука за технички услови за проектирање и из-
градба на дистрибутивни гасоводни системи во СРМ 
("Службен весник на СРМ" бр.45/90). 

8. Правилник за технички нормативи за изградба на 
надземни електро енергетски водови со номинален напон 
од 1 КВ до 400 КВ ("Службен весник на СФРЈ" бр.65/88). 

9. Правилник за технички нормативи за заштита од по-
жари на високи објекти ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.7/84). 

10.Правилник за технички нормативи за котларници 
на отворен простор ("Службен лист на СФРЈ" бр.12/85). 

11. Правилник за технички нормативи за заштита од 
пожар и експлозија на складови ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.24/87). 

12. Збирка на сојузни прописи за одредување на голе-
мината на пожарното оптоварување согласно ДИН 18239 
и ЈУС 1.030. 

 
7. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРЕДУВАЊЕ 

НА СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА И АРХЕОЛОШКИ 
ЛОКАЛИТЕТИ 

 
Член 58 

Во урбанистичките планови се утврдуваат локалитети, 
комплекси и објекти кои претставуваат споменик на кул-
турата, како и археолошки локалитети, со диференциран 
режим на заштита и мерки за ревитализација на споменич-
ки целини и објекти. 
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Во текот на изработката на плановите, службите за заш-
тита на спомениците на културата доставуваат податоци за 
режимот на користење на споменикот на културата, кој тре-
ба да се вгради во планските решенија.  

Член 59 
Со урбанистички план се определува просторот на 

строга заштита (со наведени катастарски парцели), во кој 
неможе да се гради или користи за друг вид намена, а е во 
рамките на архелошки локалитет. 

При уредување на археолошки локалитети и комплек-
си со споменици на културата се применува активна заш-
тита односно предвидување содржини во рамките на кул-
турниот туризам   со едновремено презентирање и зашти-
та на културните вредности. 

 
Член 60 

За комплекси или амбиентални целини кои се утврде-
ни во Регистарот на споменици на културата, се изработу-
ваат соодветни детални урбанистички планови, со план-
ски мерки за заштита на целината и објектите, според ре-
жимот утврден од соодветните служби за заштита на спо-
мениците на културата. 

 
 
8. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА СОЗДАВАЊЕ 

УСЛОВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА ЕНДИКЕПИРАНИ ЛИЦА Х
  

Член 61 
При изработка на урбанистички планови  се предвиду-

ваат плански мерки   за создавање услови за непречено дви-
жење на инвалидизирани-хендикепирани лица. 

Јавните пешачки површини, улиците, пристапите до 
јавните објекти и станбените блокови мора да бидат пла-
нирани и изведени на начин на кој ќе им овозможи на ли-
цата кои користат инвалидски помагала или количка, ин-
валидски автомобил и други помагала (звучни сигнали за 
лицата со оштетен вид, светлосни сигнали за лицата со 
оштетен слух и сл.), нормално одвивање на секојдневните 
активности. 

 
Член 62 

За совладување на помали висински разлики со инва-
лидска количка се изведуваат рампи. 

Рампа во смисол на став 1 на овој член се смета цврс-
та, израмнета, рапава површина која поврзува два нивоа 
со наклон од 1:20 (5%), а максимален наклон изнесува 
1:12 (8,33%). Минимална широчина на рампата изнесува 
1,30 метри, а слободните страни се заштитетни со ограда 
чија висичина изнесува 0,90 метри.  

Член 63 
Сите површини за движење на пешаците (плоштади, 

тротоари, патеки и слично) треба да бидат изведени хори-
зонтално или со наклон до 5% (1:20), а во исклучителни 
случаи со наклон до 8,3% (1:12). 

Пешачките површини од став 1 на овој член мора да би-
дат меѓусебно поврзани и не смеат да бидат со помала ши-
рочина од 1,50 метри. Во случаи кога делови на пешачките 
површини се на различни височини , задолжително меѓу се-
бе треба да бидат поврзани со рампи. 

По исклучок од став 1 на овој член, при урбана обнова 
на изградени делови на градовите, може да се изведат и 
површини со наклон поголем од8,3% (1:12).  

 
Член 64 

На пешачки премини тротоарот мора да биде закосен 
за широчнината на преминот, а површината на закосува-
њето и површината во широчина на еден метар пред зако-
сувањето мора да биде изведена со поинаква површинска 
обработка. 

 
Член 65 

На јавните паркиралишта и на паркиралишта кои се 
наоѓаат покрај здравствени домови, болници, лекувалиш-
та, како и покрај објекти во кои има фрекфенција на инва-
лидизирани лица, од вкупниот број на паркиралишни мес-
та треба да се планираат минимум 3% паркиралишни мес-
та за инвалиди. 

На паркиралишта со помалку од 20 паркиралишни 
места, кои се наоѓаат покрај амбуланта, продавница, пош-
та, ресторан или градинка, како и покрај бензински стани-

ци и мотели кои се лоцирани покрај јавните патишта, тре-
ба да има минимум едно паркиралишно место за инвали-
ди. 

Паркирното место мора да биде со димензии 3,50 х 
5,50 метри и видливо означено, а лоцирано најблиску до 
влезната врата на објектот, непосредно до пешачката по-
вршина.  

Член 66 
Сите жардињери за цвеќе, украсни огради и други еле-

менти во просторот, не смеат да го спречуваат или отеж-
нуваат движењето на инвалидизираните и другите лица по 
пешачките патеки-тротоари  

Член 67 
Влезовите на сите јавни објекти, како и деловни од-

носно станбено-деловни објекти и објекти во кои се вра-
ботени инвалидизирани лица треба да бидат на ниво на 
јавната пешачка површина или да се поврзани со рампа 
как  и со скали со мала висина. о 

9. КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОКОЛНИОТ 
ПРОСТОР   

Член 68 
Во процесот на уредувањето на просторот перманен-

тно треба да се применуваат мерки за одржување на содр-
жините во руралната и урбаната средина, односно во 
просторите каде има објекти. Тоа се врши со постојано 
одржување на фасадата на објектите во зависност од фа-
садната обработка, како и одржување на улиците, тротоа-
рите, плоштадите, зелените површини, инсталациите, де-
лот каде се лоцирани контејнерите за смет и сл. 

Потребна е постојана активност на сопствениците и 
корисниците на објектите како и на комуналните претпри-
јатија за постојано одржување на хигиената на објектите и 
околниот простор на соодветно ниво.  

Член 69 
Заради оптимално одржување на изградените целини 

на ниво на урбан модул и урбан блок, треба да се приме-
нуваат принципите на урбана обнова со примена на урба-
ни санациони мерки на постојните објекти, како и предви-
дување изградба на нови содржини и објекти, доградба и 
надградба на постојните објекти, дооформување на сооб-
раќајниците, инфраструктурата, зеленилото и другите јав-
ни површини.  

Член 70 
Во процесот на користењето на објектите, при прена-

мена на постојни деловни објекти односно станбено де-
ловни објекти или објекти кои се во градба, а се пренаме-
нуваат во хотел или обратно, преку изработка на проектна 
документација се применуваат потребните параметри за 
новата намена утврдени со овој Правилник и соодветни 
подзаконски акти, а особено за параметрите за паркирање 
и соодветни мерки за противпожарна заштита, и во случај 
кога висината е поголема од 21 метар.  

Член 71 
Заради подобрување на безбедноста на сообраќајот 

треба да се организира дислоцирање на контејнерите за 
смет од површините на улиците и тротоарите и да се пос-
тават на посебно поплочени површини наменети за кон-
тејнери со оптимална хигиена на тие места. Притоа, расто-
јанието од објектот до местото за контејнери треба да би-
де минимум 10 метри. 

 
Член 72 

Со   примена на нормативите од член 36 на овој пра-
вилник за минималниот број на паркиралишни места, во 
неселбите и објектите кои се порано изведени, треба да се 
преоценат постојните паркиралишта и да се овозможи по-
добрување на состојбата со организирањето на паркинг 
просторите за автомобилите, што претпоставува процес на 
оптимално уредување на паркинг просторите во комбина-
ција со зелени површини, особено со високо зеленило од-
носно предвидување катни гаражи на местата на постојни-
те паркиралишта со можност за предвидување деловни 
простории во приземјето. 
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10.3АВРШНИОДРЕДБИ  
Член 73 

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за стандарди и нормативи за плани-
рање на просторот ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 69/99 и 102/2000).  

Член 74 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето 

во " лужбен весник на Република Македонија". С 
        Бр. 13-13001/3      Министер, 
20 декември 2001 година              Љупчо Балкоски, с.р. 
              Скопје 

___________ 
41. 

Врз основа на член 27 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 4/96, 
28/97, 18/99 и 53/01), министерот за транспорт и врски до-
есе н

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА 
ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА НА ПЛАНОВИТЕ И ЗА НА-
ЧИНОТ  И  ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  

НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ   

Член 1 
Со овој правилник се уредува поблиската содржина и 

начинот на графичка обработка на плановите и начинот и 
постапката за донесување на урбанистичките планови (во 
атамошниот текст: плановите). н 

2. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА И НАЧИН  
НА ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА  

НА ПЛАНОВИТЕ  
Член 2 

Плановите содржат синтезен графички приказ на план-
ските решенија и соодветни билансни показатели. 

Документационата основа на планот содржи: приказ 
на постојната состојба (базна година) со билансни показа-
тели и приказ на проекциите на активностите, содржините 
и мерките за заштита во планскиот период на подрачјето 
опфатено со планот, како основа за предложените плански 
решенија за уредување на просторот кој е предмет на пла-
нот. Во случај кога се врши измена и дополнување на пла-
нови се презентира и планското решение кое се менува и 
содржината на измената. Документационата основа содр-
жи текстуален и графички дел. Документационата основа 
 прилог на планот. е 

Член 3 
Генерален урбанистички план содржи: синтезен гра-

фички приказ на планските решенија и билансни показа-
тели. 

Синтезниот графички приказ содржи: граница на урба-
ното подрачје, намена на земјиштето со плански решенија 
на содржините во населеното место или на подрачјето 
предвидено за градба во планскиот период разработени на 
ниво на урбани блокови (максимум 30 хектари); решенија 
на основна сообраќајна инфраструктура со основно нивел-
манско решение за новопредвидените сообраќајници; при-
каз на генерални водови и објекти на инфраструктурата. 
Синтезниот графички приказ може да се презентира на еден 
или на повеќе графички прилози со соодветна колоритна 
обработка. 

Билансните показатели содржат: табеларни прегледи 
со податоци за површините на намените по урбани блоко-
ви; основни податоци за генералните водови и објекти од 
инфраструктурата; основни параметри за уредување на 
просторот на урбаните блокови (регулациони линии, гра-
дежни линии, максимални висини, процент на изграде-
ност, коефициент на искористување, паркирање, урбано 
санациони мерки, мерки за спречување бариери во прос-
торот, мерки за заштита и специфични одредби за уреду-
вање на урбаните блокови, согласно со соодветните стан-
дарди и нормативи). Билансните показатели се презенти-
раат на табели и со текстуален дел. 

 
 

Член 4 
Детален урбанистички план содржи: синтезен гра-

фички приказ на планските решенија и билансни показа-
тели. 

Синтезниот графички приказ содржи: граница на урба-
ниот блок односно на опфатот на планот; приказ од Гене-
ралниот урбанистички план со означување на делот за кој 
се изработува детален урбанистички план; намена на зем-
јиштето со плански решенија на содржините во урбаниот 
блок со разработка по урбани модули   и урбанистички   
парцели; утврдување површини за изградба на објекти оп-
ределени со градежни линии и максимална висина; реше-
нија на секундарна сообраќајна мрежа со нивелманско ре-
шение на новопредвидените сообраќајници; приказ на се-
кундарни    водови и објекти на инфраструктурата (водо-
вод, канализација, електрика, телефонска инсталација и 
друго).  Синтезниот графички приказ може да се презен-
тира на еден или на повеќе графички прилози со соодвет-
на колоритна обработка. 

Билансните показатели содржат: табеларни прегледи 
со податоци за површините на намените по урбани моду-
ли и по урбанистички парцели; податоци за секундарните 
водови и објекти од инфраструктурата; параметри за уре-
дување на просторот на урбаните модули и на урбанис-
тичките парцели (регулациони и градежни линии, макси-
мални висини, процент на  изграденост, коефициент на 
искористување,    паркирање, урбано санациони мерки, 
мерки за спречување бариери во просторот, мерки за заш-
тита и други специфични одредби за уредување на урба-
ните блокови, согласно со соодветните стандарди и нор-
мативи). Билансните показатели се презентираат на табе-
и и со текстуален дел. л 

Член 5 
Урбанистичка документација за населено место во оп-

штината содржи: синтезен графички приказ на планските 
решенија и билансни показатели. 

Синтезниот графички приказ содржи: граница на урба-
ното подрачје на населеното место; приказ на организаци-
јата на атарот на населеното место со означување на пла-
нирани содржини; намена на земјиштето со плански реше-
нија на содржините во населеното место со разработка по 
урбани блокови-зони, решенија на основна сообраќајна 
мрежа; приказ на основни   водови и објекти на инфрас-
труктурата (водовод, канализација, електрика). Синтезни-
от графички приказ може да се презентира на еден или на 
повеќе графички прилози со соодветна колоритна обра-
ботка. 

Билансните показатели содржат: табеларни прегледи 
со податоци за површините на намените по урбани блоко-
ви-зони; податоци за планираните содржини во атарот на 
населеното место; податоци за основната сообраќајна мре-
жа; приказ на водови и објекти од инфраструктурата; па-
раметри за уредување на просторот на урбаните блокови-
зони (регулациони и градежни линии, максимални виси-
ни, процент на изграденост, коефициент на искористува-
ње, паркирање, урбано санациони мерки, мерки за спречу-
вање бариери во просторот, мерки за заштита и други спе-
цифични одредби за уредување на урбаните блокови и 
дворните места, согласно со соодветните стандарди и нор-
мативи). Билансните показатели се презентираат на табе-
ли и со текстуален дел.  

Член 6 
Синтезниот графички приказ во десната страна за-

должително ги содржи следните податоци: вид на план; 
подрачје за кое се работи планот и населено место; план-
ски период; содржина и број на приказот; мерка; ружа на 
ветрови; легенда на ознаките во прилогот; а во долниот 
десен агол работен печат со следните податоци: изработу-
вач; носител на изработката со број на лиценца; дата на 
зработката; технички број на планот и друго. и 

Член 7 
Синтезниот графички приказ на Генералниот урбанис-

тички план се изработува во мерка 1:10.000 (за Град Скоп-
је), 1:5000 или 1:2500. За ГУП за стопански-производен 
комплекс може да се изработува и во мерка 1:1000. 

 
 
 
 



18 јануари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 2 - Стр. 25 
 

Синтезниот графички приказ на Деталниот урбанистички 
план се изработува во мерка 1:1000 или 1:500. 

Синтезниот графички приказ на Урбанистичка доку-
ментација на населено место во општината се изработува 
во мерка 1:2500, а за атарот на населеното место во мерка 

: 25.000 или 1:10.000. 1 
Член 8 

Заради воедначување на графичката презентација на 
плановите, се пропишуваат основни ознаки и симболи кои 
задолжително се применуваат при изработка на плановите. 
Основните ознаки и симболи во графичките прилози на ур-
банистичките планови се презентирани во Прилог 1, кој е 
оставен дел на овој правилник. с 

3. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  
НА ПЛА ОВИТЕ  Н 

Член 9 
Потребата за изработување на плановите се утврдува 

во соодветна годишна Програма што ја донесува Владата 
на Република Македонија според член 13 од законот или 
Програма на општината односно Градот Скопје според 
член 14 од законот. 

Примерок од годишната Програма за изработка на плано-
ви, што ја донесуваат општините и Градот Скопје, по донесу-
вањето се доставува до Министерството за транспорт и вр-
ски, Сектор за уредување на просторот, за согледување на 
степенот на планираните активности за изготвување на пла-
новите во тековната година. 

Изработка на планови може да се врши и по иницијати-
ва на заинтересирани правни и физички лица, но тоа треба  
да биде соодветно вградено во   годишната   Програма за 
изработка на урбанистички планови, која ја донесува оп-
тината односно Градот Скопје. ш 

Член 10 
Врз основа на годишната Програма за изработка на ур-

банистички планови, Министерството за транспорт и вр-
ски, општината  односно Градот Скопје, како нарачател на 
планот, склучува договор за изработка на планови, соглас-
но закон, со Јавното претпријатие за просторни и урбанис-
тички планови, односно СО правно лице кое има овласту-
вање за изработка на урбанистички планови согласно член 
16 од законот, во кој се утврдува рокот за изработка на 
планот, начин на плаќање и други права и обврски на на-
ачателот и изработувачот на планот. р

 
Член 11 

Изработувачот на планот, Нацртот на планот со сите 
прилози го доставува на нарачателот на планот и по исти-
от се врши стручна ревизија согласно член 19 ОД законот. 

Стручната ревизија содржи оценка за усогласеноста на 
планот со плановите од повисоко ниво и со одредбите на 
законот и подзаконските прописи. 

Заради согледување на степенот на вграденоста на 
стандардите и нормативите за уредување на просторот, 
пред да се организира јавна анкета и стручна расправа, 
Нацрт планот се доставува на стручно мислење до Минис-
терството за транспорт   и врски, Сектор за уредување на 
просторот. 

По добиената стручна ревизија и мислење, изработу-
вачот на планот оформува Извештај за постапување по 
стручната ревизија и стручното   мислење, соодветно пот-
пишан и заверен. Потребно е вградување на прифатените 
забелешки во нацртот на планот, пред да се организира 
јавна анкета или стручна расправа. 
 

Член 12 
Изработувачот на планот, по постапување по забелеш-

ките од стручната ревизија и стручните мислења, Нацрт 
планот го доставува до доносителот на планот. Службата 
за урбанизам во општината и Градот Скопје, со Записник 
го утврдува Нацрт планот и со Заклучок го доставува до 
градоначалникот, кој донесува Одлука за организирање на 
стручна расправа и јавна анкета за плановите, согласно 
член 17, став 7 од законот. Во Одлуката за организирање 
јавна анкета за детален урбанистички план и за урбанис-
тичка документација за населено место во општината се 
утврдува времето на излагањето на планот на јавно место 
најмалку 10 дена. 

 
 
 
 

По донесување на Одлуката се дава Соопштение за 
јавноста за местото и времето за спроведување на јавната 
анкета. Соопштението треба да биде објавено најмалку во 
еден јавен медиум (печат, радио или ТВ), со цел да се ин-
формираат граѓаните за траењето на јавната анкета. За де-
тален урбанистички план задолжително е објавување на 
соопштението во еден печатен медиум, а за Урбанистичка 
документација за населено место во општината објавува-
њето на соопштението може да биде во електронски меди-
ум или на огласна табла на месната заедница. Во соопште-
нието јасно се назначува опфатот на планот односно под-
ачјето за кое се организира јавна анкета. р 

Член 13 
Во времето на траењето на јавната анкета се организи-

ра стручна консултација со учество на претставници на 
органите и организациите од подрачјето опфатено со пла-
нот, а особено органите на државната управа, службите 
надлежни на заштита на спомениците на културата, кому-
налните претпријатија и други органи и организации. По-
желно е учесниците во стручната консултација и во струч-
ната расправа, своите забелешки да ги достават во писме-
на форма. Во стручната консултација и во стручната рас-
права задолжително е учеството на соодветната Подрачна 
единица на Министерството за транспорт и врски, која во-
едно ќе го спроведува планот. 

Забелешките и сугестиите од стручната консултација 
се составен дел на забелешките од јавната анкета и извеш-
тајот од јавната анкета. 

Заради поуспешно спроведување на јавната анкета, ан-
кетните листови содржат и основни податоци за Нацрт 
ланот. п 

Член 14 
Извештајот од стручната расправа односно јавната ан-

кета кој го изработува општината односно Градот Скопје, 
содржи податоци за текот на стручната расправа односно 
јавната анкета и задолжително содржи образложение за 
неприфатените забелешки од стручната расправа односно 
јавната анкета и се доставува до изработувачот на Планот, а 
истиот е должен да постапи по Извештајот и да подготви 
Предлог на план. 

Во случај кога има забелешки по Нацрт планот, пот-
писникот на Извештајот треба да изготви Известување за 
постапување по Извештајот, пред доставување на Предлог 
планот на согласност до Министерството за транспорт и 
врски, Сектор за уредување на просторот. По добивањето 
на согласноста на Предлог планот, според член 22, став 6 
од законот, соодветниот Предлог план може да се донесе 
со Одлука од советот на општината односно од Советот на 
Град Скопје. 

Ако при разгледување на Предлог планот во општина-
та односно Градот Скопје се дадат нови предлози кои не 
биле дадени во постапката на разгледување на Нацрт пла-
нот, Предлогот на планот се враќа во фаза на Нацрт на 
план и се организира нова стручна расправа или јавна ан-
ета на Нацрт планот. к 

Член 15 
Донесените планови се заверуваат во најмалку 4 (чети-

ри) примероци, со потпис и печат на доносителот на пла-
нот, од кои еден примерок задржува доносителот на пла-
нот, еден примерок заедно со Одлуката за донесување се 
доставува до Министерството за транспорт и врски, Сек-
тор за уредување на просторот, а другите два примероци 
е за службите за спроведување на планот. с 

Член 16 
Со влегување во сила на овој правилник престанува да 

важи Правилникот за поблиската содржина и начинот на 
графичка обработка на плановите и за начинот и постап-
ката за донесување на просторните и урбанистичките пла-
нови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 

8/97). 1 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето 
во " лужбен весник на Република Македонија". С 
          Бр. 13-13001/2           Министер, 
20 декември 2001 година              Љупчо Балкоски, с.р. 

         Скопје 
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Врз основа на член 15 од Законот за изградба на инвестиционите објекти ("Службен весник на РМ" бр. 15/90, 11/91, 
/94, 18/99 и 25/99), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ  
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти ("Службен весник на Република Македонија" 
. 69/99 и 102/2000), во членот 52, ставот 4 се менува и гласи: 

"Зоната за слободно возење (ЗСВ) пред и после јазелот служи за обезбедување на поголема сигурност во сообраќа-
 пред да се пристапи кон зоната на сигнализација, а нејзината должина е минимум 1000 метри". 
Ставот 5 се менува и гласи: 
"Зелените зони (ЗЗ) се потези на автопатот и на другите патишта на кои може да се лоцираат ПУО, а минималната 
далеченост на ПУО од јазелот изнесува 2.500 метри". 

 
Член 2 

Во членот 54, табелата 12 се менува и гласи: 
 
Табела 12 - Распореденост на ПУО 
 

РАНГ  НА  ПАТОТ  
 Тип на придружни 

содржини Автопат  Магистрален  Регионален  Локален  

Стојалишта  Континуирани  
ленти  1 -2  км  1  км  Ниши за размин. 

500 м 
Паркиралишта  5  км  5  км  5  км  -  
Одморалишта  10  км  10  км  10  км  -  
Бен .  станици  25  км  25  км  20  км  -  
Автосервиси  25  км  25  км  25  км  -  
Мотели   авто  
кампови  25  км  25  км  -  -  

 
Член 3 

Во член 60, табелата 13 се менува и гласи: 
 
Табела 13 - Средни вредности на капацитетот на паркиралиштата 
 

Просечен годишен дневен сообраќај (ПГДС) 
до 10.000 10.000-20.000 Преку 20.000 Тип на ПУО 

ПА БУС ТВ ПА БУС ТВ ПА БУС ТВ 
ркиралиште 6 1 2 10 2 3 12 2       4 
моралиште 16 3 6 20 4 8 28 6 10 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
  Бр. 13-13001/1                                                                                                                                             Министер, 

 декември 2001 година                                                                                                                        Љупчо Балкоски, с.р. 
       Скопје 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 ласен дел 
Ликвидаторот Донев Ѓорѓи од Скопје, запишан во 

Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 3081/2001, објавува дека 
Трговското друштво за промет и услуги "ДОРИС" Ѓорѓи 
ДООЕЛ, со жиро сметка 40100-601-365318 отворена при 
ЗПП Филијала Скопје, е во ликвидација. 

ЛИКВИДАЦИИ 
 

иквидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар 
нџуков" бр. 23-б запишан во Судскиот регистар при 
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение I П. Трег. бр. 
7/01, објавува дека Друштвото за градежништво, 
оектирање, инжинеринг и трговија ГОЛД ПРОЕКТ 
ЖИНЕРИНГ Горан и други ДОО Скопје, ул. "Народен 
онт" бр. 5-1-56 и  со жиро сметка 40100-601-212480 
орена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.   
Од ликвидаторот.  

е повикуваат доверителите на должникот да ги при-
ат своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
ето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
аторот со пријава во два примерока со докази, а 
доцна во рок од 30 дена од последната објава.   

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-ше-
ние на овој суд II Л. бр. 354/01 од 05.11.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија, угостителство и 
туризам "КАРМА - ГЕМ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "27-
ми Март" бр. 7, со жиро сметка 40100-601-146485. 

д ликвидаторот.                                                       (914) 
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За ликвидатор се определува лицето Драган Величков-

ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават 

своите побарување во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

___________ 
 

Ликвидаторот Стефановска Гордана од Скопје, ул. "Вла-
димир Комаров" бр. 20 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
3676/2001, објавува дека Друштвото за транспорт, 
производство, услуги и трговија БЕЌИРИ - ТРАНС Ферит 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Требиште, Ростуше и со жиро 
сметка 41510-601-47324 отворена при ЗПП Филијала 
Гостивар, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава.    
Од ликвидаторот.  

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

ние на овој суд I Л. бр. 393/01 од 18.12.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, инжињеринг, трговија на 
големо и мало "ВАГ- ИНЖИЊЕРИНГ" експорт-импорт  
ДОО Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 6-1/6, со жиро 
сметка 40110-601-205991. 
За ликвидатор се определува лицето Мирјана  Димит-

рова од Скопје, ул. "Јани Лукаровски" бр. 10/44 и тел. бр. 
171-599. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

___________ 
 

Ликвидаторот Наумовска Велика од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 90 II/8 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег бр. 
2880/01, објавува дека Друштвото за производство, 
промет и услуги ЕЛАН ТРЕЈД Зора ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-133170, отворена при 
ЗПП-Филијала, Ѓорче Петров, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 8 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот 
со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 15 дена од последната објава.   
Од ликвидаторот.  

___________ 
 
Ликвидаторот Наумовска Велика од Скопје, бул. "Јане 

Сандански" бр. 90 II/8 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег бр. 
2782/01, објавува дека Друштвото за производство, 
трговија и услуги АРФА - КОМЕРЦ Атула ДООЕЛ увоз-
извоз с. Крушопек, Сарај и со жиро сметка 40120-601-
118165, отворена при ЗПП-Филијала, Ѓорче Петров, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 8 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот 
со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 15 дена од последната објава.   
Од ликвидаторот.  
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение 
на овој суд I Л. бр. 421/01 од 25.12.2001 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало " ТИС" ДОО Скопје, ул. "Рудо" бр. 
15, со жиро сметка 40100-601-211137. 
За ликвидатор се определува лицето Стојан Доневски од 

Скопје, ул. "Методи Митревски" бр. 12/6-9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

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

ние на овој суд II Л. бр. 258/01 од 28.11.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало "МЕЉУШ - КОМЕРЦ" експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Ѓорѓи Томовски" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-
306891. 
За ликвидатор се определува лицето Тихомир Китанов-

ски од Скопје, ул. "Симче Настевски" бр. 35-б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

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

на овој суд I Л. бр. 361/01 од 13.11.2001 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Мешовито 
претпријатие за надворешна и внатрешна трговија " 
ФЕРМО" ДОО - Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 14/II, 
од Скопје со жиро сметка 40100-601-137762. 
За ликвидатор се определува лицето Тихомир Китанов-

ски од Скопје, ул. "Железничка" бр. 24. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

___________ 
 

Ликвидаторот Ристески Илија од Скопје, на ул. "Вол-
гоградска" бр. 4-3/4 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
2716/2001 објавува дека Друштвото за превоз, шпедиција, 
промет и услуги "ЕЛДИ Спиро" ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, бул. "АВНОЈ"бр. 112/29 и со жиро сметка 40100-
601-194294, отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.   
Од ликвидаторот.  

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

ние на овој суд I Л. бр. 375/01 од 27.11.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Здравст-
вена организација - специјалистичка ординација по 
интерна медицина и гастроентерохепатологија 
"ГАСТРОМЕДИКА" ПО Скопје, ул. "Бојмија" бр. 1/1-7, со 
жиро сметка 40100-603-229. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 

Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел. бр. 452-
084. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние на овој суд II Л. бр. 400/01 од 01.12.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет "БАРДИ" ЦО 
Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 27/5 л. 4, со жиро сметка 
40100-601-71736. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 

Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

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

ние на овој суд I Л. бр. 419/01 од 21.12.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжињеринг, трговија и производст-во 
"ИТП" ЦО Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 287-б со жиро 
сметка 40100-601-166481. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 

Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние на овој суд I Л. бр. 391/01 од 18.12.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало "АГРО-АРХ" увоз-
извоз ДОО Скопје ул. "Доситеј Обрадо-виќ" бр. 15/1 со 
жиро сметка 40100-601-274645. 
За ликвидатор се определува лицето Ладислав Пфајфер 

од Скопје, бул. "Доситеј Обрадовиќ" бр. 15/1. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

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

на овој суд I Л. бр. 295/01 од 04.10.2001 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало увоз-извоз производство и услуги 
"СИКАЛ" ДОО Скопје, ул. "Ѓоре Ѓоревски" бр. 59-б со жиро 
сметка 40100-601-361691. 
За ликвидатор се определува лицето Бариќ Маја од 

Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 38-5/4 и тел. бр. 429-
311. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Ликвидаторот Василевска Мануела од Скопје, на ул. 
"Козле" бр. 22-а, Скопје, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 3005/2001 објавува дека Трговското друштво за 
проектирање, инжинеринг, производство и трговија  
МАНИ ДИЗАЈН Мануела  ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
"Козле"бр. 22-а Скопје со жиро сметка 40120-601-236374, 
отворена при ЗПП Филијала-Скопје, Карпош, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.   
Од ликвидаторот.  

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние на овој суд I Л. бр. 167/01 од 05.11.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ПРОТУС" ЦО Кума-
ново, ул. "11-ти Ноември" бр. 105, со жиро сметка 40900-
601-6163. 
За ликвидатор се определува лицето Ѓорѓевиќ Предраг 

од Куманово, ул. "11-ти Ноември" бр. 105. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три)месеци од денот на последната 
објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.  

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 147/01 од 
09.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги БЕКО 
ДООЕЛ Штип и истата поради немање на имот се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од судскиот регистар што се води при Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                                 (32748) 

___________ 
 

Со решение Л. бр. 204/01 од 08.10.2001 година, е отворена 
ликвидациона постапка над Трговец поединец Стефановски 
Т. Благојче, Македонска Каменица, но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката.  
Ликвидационата постапка над Трговец поединец Сте-

фановски Т. Благојче, Македонска Каменица, се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението  ликвидациониот долж-

ник да се брише од судскиот регистар што се води при 
овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                                 (32749) 

___________ 
 

Со решение Л. бр. 203/01 од 18.12.2001 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги САВАНТА ЈТД Ванчо Санев и 
други, увоз-извоз, Штип, но истата не се спро-ведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката.  
Ликвидационата постапка над Друштвото за 

производство, трговија и услуги САВАНТА ЈТД Ванчо 
Санев и други увоз-извоз Штип, се заклучува. 
По правосилноста на решението  ликвидациониот долж-

ник да се брише од судскиот регистар што се води при 
овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                                 (32750) 
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Со решение Л. бр. 162/01 од 18.12.2001 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над Претпријатие во зад-
ружна сопственост за трговија "БИБ" ПО увоз-извоз 
Струмица, но истата не се спроведува бидејќи должникот 
не располага со имот за покривање на тро-шоците во пос-
тапката.  

Ликвидационата постапка над Претпријатие во 
задружна сопственост за трговија "БИБ" ПО увоз-извоз 
Штип, се заклучува. 

По правосилноста на решението  ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32751) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. 

бр. 124/01 од 12.12.2001 година, се отвора ликвидацио-на 
постапка поднесена од Претпријатие за трговија на големо 
и мало, увоз-извоз "Чокле" - Берово, но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката.  

Ликвидационата постапка над Претпријатие за 
трговија на големо и мало, увоз-извоз "Чокле" Берово, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението  ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32752) 
___________ 

 
Со решение Л. бр. 172/01 од 18.12.2001 година, е отво-

рена ликвидациона постапка над Претпријатие за трговија  
и угостителство "МРС КОМЕРЦ" ПО  Берово, но истата 
не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката.  

Ликвидационата постапка над Претпријатие за тргови-
ја и угостителство "МРС КОМЕРЦ" ПО  Берово, се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението  ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32753) 
___________ 

 
Со решение Л. бр. 110/01 од 07.12.2001 година, е отво-

рена ликвидациона постапка над Транспортно трговско 
претпријатие на големо и мало експорт- импорт Никола 
Транспорт - Штип, но истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на трошо-
ците во постапката.  

Ликвидационата постапка над Транспортното тргов-
ско претпријатие на големо и мало експорт-импорт Ни-
кола Транспорт - Штип, се заклучува. 

По правосилноста на решението  ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32754) 
___________ 

 
Со решение Л. бр. 190/01 од 27.12.2001 година, е отво-

рена ликвидациона постапка над Друштвото за 
производство, трговија и услуги НАДАГОР Ѓорѓиев 
Краљо и други увоз-извоз ЈТД Штип, но истата не се сп-
роведува бидејќи должникот не располага со имот за по-
кривање на трошоците во постапката.  

Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги НАДАГОР Ѓорѓиев Краљо и 
други увоз-извоз Штип, се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32755) 
 
 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3491/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042698?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, преработка, 
внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги СЕЛ-
МАК Александар ДООЕЛ Скопје, ул. "Кочански пат" бб. 

Дејности: 14.40, 15.32, 15.33, 15.62, 15.71, 15.83, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.98/2, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.41/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.84. 

Во надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен превоз на стоки, консиг-
национа продажба на стоки и шпедиција, застапување и 
посредување на странски фирми и правни лица во надво-
решен промет на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ќе наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските направени 
во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со 
сиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Александра Велкоска - уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3491/2001.                             (29338) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3588/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042795?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за транспорт, промет и ус-
луги КОМЕРЦ НЕЏО ДООЕЛ увоз-извоз с. Крушопек, 
Сарај. 

Основач: Неџмедин Изери од с. Крушопек, Сарај. 
Фирма: Друштво за транспорт, промет и услуги КО-

МЕРЦ НЕЏО ДООЕЛ увоз-извоз с. Крушопек, Сарај. 
Седиште: с. Крушопек, Сарај.  
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 

51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.40, 74.83, 92.34, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнаци-
ска продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и 
меѓународна шпедиција. 

Целосна одговорност. 
Управител: За управител на друштвото се одредува 

лицето Невзат Изери од с. Крушопек, Сарај. 
Овластувања: Друштвото во правниот промет истапу-

ва 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. 

3588/2001.                             (29339) 
 

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

бр. 3574/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042781?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
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тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЕСКЕЈП ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 
24/1-14. 

Основано со Договор за основање од 10.10.2001 годи-
на.  

Содружници Игор Алексовски од Скопје и Нино Куз-
мановски од Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 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, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 
92.33, 92.34, 92.72, 36.12, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 65.12/3, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, посредување, застапување, реекспорт, консиг-
нација, шпедиција. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое име 
и за воја  сметка. За обврските во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот.  

Управител на друштвото и застапник за надворешна 
трговија е Игор Алексовски со неограничени овластувања.     
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3574/2001.                             (29340) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3858/01 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043065?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштвото со ограничена одговорност на 
Друштвото за трговија КРАФТ-АГ ДОО Скопје, ул. 
"Франклин Рузвелт" бр. 68/2-10. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.55, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.48, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
74.83, 74.84, откуп и промет на земјоделски производи, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски фирми, продавање на странска стока од кон-
сигнациони складишта, услуги за посредување во надво-
решнотрговскиот промет, увоз на стока поради повторен 
извоз поради непроменета или битно променета состојба, 
купување на стока во странство, увоз на тие стоки и извоз 
на исто количество стоки од иста тарифна ставка на Ца-
ринската тарифа, купување на стока од странство, индус-
триска преработка, доработка и обработка на истата стока, 
плаќање на овие услуги и извоз на доработена стока, купу-
вање на стока во странство и непосредно продавање на ис-
тата стока во странство, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трго-
вија КРАФТ-АГ ДОО Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 
68/2-10 настапува во свое име и за своја сметка. Друштво-
то во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапу-
ва Горан Христовски - управител со неограничени овлас-
тувања. Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3858/01.             

          (29341) 
      Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, шпедиција, реекспорт, консигнација, 
комисион, малограничен промет со сите соседни земји, 
туристички услуги. 

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

бр. 3667/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042874?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД на Друштвото за трговија, тран-
спорт и угостителство ЛАКИ ПЕТРОЛ ДООЕЛ с. Возар-
ци, Кавадарци. 

 

Основач: Мицев Лазар од с. Возарци, Кавадарци. 
Дејности: 50.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.64, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 
55.11, 55.30/1, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3 и 74.84. 

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај и консигнациона продажба. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во 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 Лазар Ми-
цев управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3667/2001.                             (29342) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3668/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042875?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТП СТЕЛА ГИФТ-трговија на мало со 
козметички и тоалетни препарати Надица Васил Василева 
ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка.  

Основач на ТП СТЕЛА ГИФТ е Надица Василева со 
стан на ул. "Маршал Тито" бр. 73, Крива Паланка. 

Дејности: 52.33-трговија на мало со козметички и тоа-
летни препарати, 52.44-трговија на мало со опрема за до-
маќинствата, радио и телевизиски уреди, 52.46-трговија на 
мало со метални стоки, градежен материјал, бои и стакла, 
52.47-трговија на мало со книги, весници и прибор за пи-
шување, 52.48-друга трговија на мало во специјализирани 
продавници. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка, и во тој промет одговара лично 
со целиот свој имот.  

Во внатрешниот промет се запишува Надица Васил 
Василева - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3668/2001.                             (29343) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3612/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042819?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за филмска продукција и 
дистрибуција ПАБЛИКУМ ДООЕЛ ул. "Цветан Димов" 
147, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 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, 51.43, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 
92.40, 92.52, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05. 

 

 
Во правниот промет со трети лица, друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. За управител без ограничување во 
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внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува 
лицето Јоана Ристоска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3612/2001.                             (29344) 
___________ 

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

3418/01 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042625?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на  Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги КРЕАТИВ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
"Бутелска" бр. 3/15, Скопје. 

Назив: Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги КРЕАТИВ - ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз. 

Седиште: ул. "Бутелска" бр. 3/15 - Скопје. 
Управител: Перо Георгијевски. 
Содружник: Перо Георгијевски. 
Дејности: 15.86, 15.89, 15.98/1, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 

18.22, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 
21.23, 21.25, 24.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.63, 28.75, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.63, 37.20, 41.00, 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, 45.45, 
50.10, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 93.05. 

Работи на надворешнотрговскиот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, комисионо работење, посре-
дување и застапување во промет на стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет, меѓународен транспорт на 
стоки и услуги. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3418/01.      

          (29345) 
             

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, компензациони работи, реекспорт, 
туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај. 

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

бр. 3602/01 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042809?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за менаџерско продукциски и 
естрадни услуги маркетинг и застапување АЛТАН ПРО-
ДУКЦИЈА ДООЕЛ ул. "Никола Русински" бр. 6/2-27, 
Скопје. 

Единствен содружник е Виолета Хаџи-Скерлева од 
Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 6/2-27. 

Управител на друштвото е Виолета Хаџи-Скерлева од 
Скопје. 

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-
лиот свој имот. 

Дејности: 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, 24.65, 51.18, 51.19, 
51.43, 51.47, 51.70, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 
70.31, 71.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 
92.12, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 92.72, 93.05, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување во прометот со стоки и услуги, застапување во 
прометот со стоки и услуги, организирање на меѓународ-
ни саеми. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3602/01.      

          (29346) 
             

Основачи на друштвото се Бранко Паскоски од Скоп-
је, Злате Димоски од Скопје, МЗТ ФАМ АД Скопје. 

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

бр. 3669/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042876?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП ПЛАНЕТ ЕЛ - друга трговија на мало 
ЕЛЕОНОРА Бранко КОКОРОМАНОВСКА ул. "Маршал 
Тито" бб. Крива Паланка. 

ТП ПЛАНЕТ ЕЛ- друга трговија на мало е основано со 
пријава бр. 1 од 16.10.2001 година. 

Основач на ТП ПЛАНЕТ ЕЛ е Елеонора Бранко Коко-
романовска со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 11, Крива 
Паланка. 

Дејности: 52.41-трговија на мало со текстил, 52.42-тр-
говија на мало со облека, 52.43-трговија на мало со обувки 
и предмети од кожа, 52.44-трговија на мало со опрема за 
домаќинство. 

Во правниот промет со трети лица трговец-поединец 
настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица трговец-поединец за преземените дејс-
твија и обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Во внатрешниот промет се запишува Елеонора Бранко 
Кокоромановска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3669/2001.                             (29347) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3709/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042916?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД на Друштвото за трговија, услуги и 
производство АКТИВ КОЛЕКШН ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, бул. "Гоце Делчев" бр. 11, приземје локал 7. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските направени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 

Содружник: Аднан Хасани.  
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет е Аднан Хасани - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3709/2001.                             (29348) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1881/2001 од 24.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02041131?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, ремонт и 
сервис МЗТ РЕМОНТ И СЕРВИС ДОО Скопје, ул. "Перо 
Наков" бб. 

Основање согласно ЗТД на Друштво за производство, 
ремонт и сервис МЗТ РЕМОНТ И СЕРВИС ДОО Скопје, 
ул. "Перо Наков" бб. 

Скратен назив: МЗТ РЕМОНТ И СЕРВИС ДОО Скоп-
је. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.75, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 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, 52.48, 52.72, 63.12, 74.13, 
74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 
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Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Бранко Паскоски 

Скопје. Управител без ограничување е Бранко Паскоски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1881/2001.                             (29349) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2583/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02041804?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производ-
ство, трговија на големо и мало и услуги ФИЛТАМ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "12 Македонска бригада" бр. 
75б, Скопје. 

Назив на друштвото: Трговско друштво за производ-
ство, трговија на големо и мало и услуги ФИЛТАМ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Содружник на друштвото е лицето: Ѓорѓи Симјаноски 
од Скопје, со стан на бул. "12 Македонска бригада" бр. 
75б, Скопје. 

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа на 
следната адреса: бул. "12 Македонска бригада" бр. 75б, 
Скопје. 

Друштвото во внатрешниот трговски промет ќе ги 
обавува следните дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 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, 52.26, 
52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.40/2, 50.10, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42, 51.42/2, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.40, 63.30, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 74.40, 74.13, 74.12, 74.14, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 55.11, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 
55.52, 55.40, 92.34, 65.12/3, 55.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 27.21, 
27.22, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61. 

Дејностите што ќе ги обавува друштвото во надвореш-
ниот трговски промет се следните: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународ-
на шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на градежни работи во странство, малограни-
чен промет со соседите земји: Бугарија, Албанија, Грција и 
СР 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 це-
локупниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува управителот на 
истото, лицето Ѓорѓи Симјаноски од Скопје и тоа без ог-
раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2583/2001.                             (29350) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3249/2001 од 28.09.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042456?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД на Друштвото за производство, про-
мет и услуги ДИЈА МЕДИ Пецо ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. "8-ми Март" бр. 8. 

Фирмата е основана со Изјава бр. 01-1 од 24.09.2001 
година, а основач е Трајковски Пецо од Скопје. 

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 25.22, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.20, 
50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 

51.65, 51.33, 51.44, 51.54, 51.55, 51.56, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 60.24, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени 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 одговора со си-
те свои средства. Управител на друштвото и застапник во 
надворешнотрговски промет е Трајковски Пецо (без огра-
ничување). 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3249/2001.                             (29351) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3545/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042752?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и ус-
луги СТЕФАНЕЛ-КО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. 
"Ѓуро Пуцар Стари" бр. 34. 

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, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 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, 51.63, 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, 52.62, 52.63, 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, 71.21, 71.34, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југос-
лавија, привремен увоз односно извоз на стоки и опрема 
заради производство и пружање на услуги, меѓународен 
превоз на стока и патници, реекспорт, работи на меѓуна-
родна шпедиција, консигнациона продажба, застапување 
и посредување во надворешнотрговски промет, туристич-
ки работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. За преземените обврски во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет е Зоран Јосимовски - управител 
со неограничени овластувања. 

Основач на друштвото Зоран Јосимовски од Кумано-
во. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3545/2001.                             (29352) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3302/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042509?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги СЕРЕС 1943 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Приштинска" бр. 22. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 
34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 
93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње, посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, 
малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. 
Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција, изведување на градеж-
ни работи во странство. 
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Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Атанасов Никола - 

управител без ограничувања. 
Единствен содружник е Атанасов Никола. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3302/2001.                             (29353) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2950/2001 од 4.09.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042158?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги 
ТРОПИКО 7 ДООЕЛ с. Вучидол, ул. "93" бр. 2, Скопје. 

Дејности: 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, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 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, 52.63, 52.62, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 63.30, 63.40, 
70.20, 74.20/3, 70.31, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

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 внат-
решниот и надворешниот промет е Стефаноски Јово - уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2950/2001.                             (29354) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2837/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042045?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги АЛТАМЕД ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Славе Деловски" бр. 22. 

Дејности: 14.30, 15.71, 15.72, 15.88, 24.51, 24.52, 24.66, 
37.20, 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, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка. Друштвото во внатрешен и 
надворешен промет ќе го застапува Горица Андреевска - 
управител без ограничување. Во правниот промет со трети 
лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото не одговара. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, работи на посредување во надворешнотр-
говскиот промет, работи на меѓународна шпедиција, склу-
чување на договори за застапување на странски лица, 
склучување на договори за продажба на странска стока од 
консигнационен склад, склучување договори за сервисни 
услуги за одржување на увезена опрема и трајни добра за 
лична потрошувачка, меѓународен транспорт на стока и 
услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Гр-
ција и Бугарија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2837/2001.                             (29355) 
 
 
 
 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3769/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042976?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за трговија и обработка 
на податоци ПАУЕР НЕТ ДОО ул. "Рузвелтова" бр. 4, 
Скопје. 

Основачи: Кај-Дитрих Коехн од Минхен, Федерална 
Република Германија и Карл-Фриедрих Хеинрих Краусе 
од Минхен, Федерална Република Германија. 

Управител: Сашка Аврамовска - управител со ограни-
чување. 

Дејности во внатрешниот трговски 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, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во патниот сообраќај. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3769/2001.                             (29356) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2571/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02041792?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво ВЕСТ-
КОМПАНИ Нухи ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Серава" 
73, Скопје. 

Фирма: Трговско друштво ВЕСТ-КОМПАНИ Нухи 
ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Серава"73, Скопје. 

Основач: Нухи Бислими од Скопје, основачот внесува 
свој основачки влог во износ поголем од законскиот ми-
нимум. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Нухи Бислими управител без ограни-
чување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема 
трети лица одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2571/2001.                             (29357) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3443/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042650?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги БОНАС КОМПАНИ ДООЕЛ Гевгелија, 
ул. "Царински терминал" бб. 

Единствен содружник-основач Василев Сашко од Гев-
гелија. 

Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.91, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.45, 51.51, 51.53, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги 
на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународ-
на шпедиција. 
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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. 

Марика Гошева управител со неограничени овластува-
ња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3443/2001.                             (29358) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4716/2000 од 19.07.2000 година, во регистарска влош-
ка бр. 02032659?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар таксист БИГО ТП Горан Никола Кајсторовски ул. "Ра-
дишанска" бр. 21-1/2, Скопје. 

Основач е лицето Горан Кајсторовски од Скопје, ул. 
"Радишанска" бр. 21-1/2. 

Предмет на работа: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговец поединец 

истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските од-
говара со сите свои средства. Лице овластено за застапу-
вање е Горан Кајсторовски управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4716/2000.                             (29359) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 9677/99, од 02.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02038868?-4-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за гра-
дежништво, трговија и услуги БЕТОН-ТЕТОВО АД увоз-
извоз Тетово, ул. "М. Тито" бр. 76, Тетово. 

Надзорен одбор: Илиевска Снежана, Сарковска Драги-
ца, Ајдини Шабан, Коцевски Љупче, Митоска Стојна, Хоџа 
Рахман, Авази Сулејдин. Управен одбор: Поповски Викица, 
Тешевски Вангел, Алими Илмија, Реџепи Сатки, Василев-
ска Дана, Јусуфи Челеби, Велија. Претседател на Управен 
одбор: Поповски Викица. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 
45.45, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.53, 51.61, 51.70, 52.11, 
52.12. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9677/99.      
                     (28700) 

                 
Овластено лице за застапување и претставување на 

друштвото во надворешно и внатрешнотрговскиот про-
мет/надворешно и внатрешнотрговското работење/ е лице-
то Коцев Ѓорѓи - управител на друштвото без ограничува-
ње. 

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

бр. 2294/2001, од 24.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041540?-04-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Акционерско друштво 
за производство, трговија и услуги ТРГОТЕКСТИЛ-АН-
ГРО 6 АД увоз-извоз Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 
106/2-1, Скопје. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.60, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 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, 52.26, 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, 52.63, 63.12. Надвореш-
на трговија: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во надворешнотрговски про-
мет, меѓународен транспорт на стока, услуги на меѓунаро-
ден транспорт на стока, меѓународна шпедиција. 

Акционерското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и во своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

 
 
 
 
 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Мандичевски Зоран - претседател на 
Управен одбор, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2294/2001.                                            (28701) 

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

бр. 3617/98, од 29.10.1999 година, во регистарската влош-
ка бр. 02020315?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Производно трговско ус-
лужно друштво со ограничена одговорност ФРИ-АС ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ Ѓорѓи и др. ДОО Кавадарци, ул. "Иво Л. 
Рибар" бр. 6. 

Основачи на друштвото се: Коцев Ѓорѓи од Кавадар-
ци, ул. "Иво Л. Рибар" бр. 6 и Наунов Тодор од Кочани, 
ул. "4-ти Јули" бр. 54. 

Дејности кои што ќе ги врши друштвото се следните: 
34.30, 35.41, 20.10/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 52.50, 52.12, 50.30/2, 
50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.63, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 50.20, 50.40/4, 
52.74, 36.63, 33.40, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
22.23, 36.21, 22.22, 52.74, 74.40, 74.13, 74.84, 63.40, 74.12. 

Во надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе ги 
врши следните дејности: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, без ограничување. За об-
врските во правниот промет, друштвото одговара со цели-
от свој имот. 

Основачите за обврските на друштвото не одговараат. 
Во работите од надворешнотрговскиот промет (надво-

решнотрговското работење) друштвото ќе ги врши след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3617/98.                       
                     (28702) 

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

бр. 5344/99, од 14.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02036960?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги КОМИЛ ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 52/2-6. 

Единствен содружник: Ангелчо Миланов од Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 52/2-6. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.89, 21.21, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 31.10, 33.40, 36.21, 36.22, 36.30, 
36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 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, 51.61, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 63.40, 70.31, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83 
и 74.84. 
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Во надворешнотрговскиот промет ќе ги обавува след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, реекспорт, застапување на странски фирми, консигна-
циони работи. 

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

Функцијата управител во внатрешниот и надворешни-
от трговски промет ќе ја врши Ангелчо Миланов - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5344/99.      
                     (28703) 

                 

Дејности со кои друштвото ќе се занимава се следни-
те: 17.71, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 18.22, 18.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.41, 51.42, 52.12, 45.31, 45.41, 45.43, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 50.20, 50.31/1, 50.30/2, 55.30, 63.30, 72.50, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зо-
ран Митковски - управител без ограничување. 

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

бр. 9809/99, од 07.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02037074?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар претворањето на Друштво за угостителство, трговија и 
производство ПРИМА Јовица ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Ле-
нинова" број 17, Куманово. 

Дејности: 01.21, 02.22 1, 01.22 2, 01.23, 01.24, 01.25, 
15.11, 15.12, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.25, 51.31, 51.34, 
51.23, 55.30, 55.30 1, 55.40, 55.51, 55.52, 74.13, 74.14, 
74.84, 55.30 2, 65.12 3, 60.22, надворешна трговија со 
прехранбени производи, посредување и застапување, ре-
експорт, консигнациона продажба, малограничен промет 
со Албанија, Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Авс-
трија и Италија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9809/99.      
                     (28704) 

                 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1159/2001, од 15.03.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02040409?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштво за услуги, трговија и 
производство ПАВЛОВ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "396" бр. 50. 

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

бр. 16268/99, од 19.06.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038782?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за превоз, 
трговија и услуги ДЕСПИНА ТРАНС Влатко и други 
ДОО Скопје, село Волково, општина Ѓорче Петров. 

Основачи - содружници: 1. Сребро Донев од Скопје, с. 
Волково; 2. Влатко Донев од Скопје, с. Волково, ул. "26" 
бр. 34/1. 

Дејности: 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, 50.40, 50.50, 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, 
51.41, 51.42, 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, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.20/2, 
74.20/3, 74.84, 93.05, посредување во надворешниот про-
мет со стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, ус-
луги на внатрешна и меѓународна шпедиција, комисионо 
работење, реекспорт, трговија на консигнација, посреду-
вање во областа на туризмот, инженеринг (инвестициона 
градба во странство), малограничен промет со соседните 
земји: СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 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 на друштвото во внат-
решниот и надворешниот промет е Влатко Донев - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16268/99.                                            (28705) 

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

бр. 13011/99, од 12.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038177?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија 

на големо и мало ТАЦ-МАЦ КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Пекљане" бр. 15, Скопје. 

Усогласување на Претпријатието за трговија на голе-
мо и мало "Тац-мац-Комерц" ц.о. Скопје, ул. "Пекљане" 
бр. 15, Скопје во Друштво за трговија на големо и мало 
ТАЦ-МАЦ-КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ Скопје. 

Основачот внесува свој основачки влог во износ пого-
лем од законскиот минимум. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема 
трети лица во правниот промет одговара со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13011/99.                                            (28706) 

___________ 
 

Содружник: Ивановски Војкан од Скопје, ул. "Димо 
Хаџидимов" 33 а. 

Дејности: 01.11/4, 01.12/1, 01.13, 01.41/2, 01.41/3, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.52, 
15.81/1, 15.81/2, 15.87, 17.51, 19.30, 36.12, 36.11, 36.13, 
36.14, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 63.21, 63.23, 63.30, 
63.40, 70.20, 71.34, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки, лица и шпедиција, реекспорт и консигнација, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
малограничен промет со Грција, Албанија, СР Југославија 
и Бугарија. 

 
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. 

Ивановски Војкан - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1159/2001.                                            (28707) 

 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 10392/99, од 27.04.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02031733?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар претворањето на Друштво за производство, трго-
вија и услуги ПАЛМА КОМЕРЦ Симеон Аџиоски ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 145, Скопје. 

 
Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 

01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 
14.12, 14.21, 14.50, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 
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15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 
15.93, 15.95, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 26.70, 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, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 
51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 
51.45, 51.61, 51.50, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-
ра и настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надво-
решнотрговскиот промет е Симеон Аџиоски - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10392/99.                                            (28708) 

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

бр. 15926/99, од 10.05.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02028404?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за трговија, услуги и превоз ЛОК-
МАН Сулимани Локман ДООЕЛ експорт-импорт с. Ро-
палце, Липково. 

Основано со изјава за основање од 28.06.1999 година. 
Содружник: Сулимани Локман од с. Ропалце, Куманово. 

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, 51.11, 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, 52.65, 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, 55.52, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, посредување, застапување, реекспорт, шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стока и патници, консиг-
нација, комисион и малограничен промет со Албанија, Гр-
ција, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Сулимани Локман - управител со неограничени овлас-
тувања и застапник за надворешна трговија без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15926/99.                                            (28709) 

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

бр. 3168/01, од 07.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02016390?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на висина на основната главница со 
конверзија на Друштво за производство, транспорт, трго-
вија и услуги ЕКСИМ-ИМПЕКС експорт-импорт Абдула 
ДООЕЛ ДТЦ Мавровка Ламела Ц 3 спрат бр. 14, Скопје. 

Се врши усогласување на основната главница соглас-
но ЗТД. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3168/01.                                            (28710) 

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

бр. 17795/01, од 31.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038817?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, промет и услуги РИНА ФАРМ ДООЕЛ ул. "Народен 
фронт" бр. 9/14, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, промет и услуги РИ-
НА ФАРМ ДООЕЛ. 

Скратен назив: РИНА ФАРМ ДООЕЛ. 
Седиште: ул. "Народен фронт" бр. 9/14, Скопје. 
Основач: Катерина Костовска од Скопје, ул. "Народен 

фронт" бр. 9/14. 
Влог: 5.226,00 ДЕМ или во денари 162.000,00 денари 

односно 2.556,00 ЕУР. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

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

Управител со неограничени овластувања во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е лицето Јане Кос-
тов од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 9/14. 

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 
01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.25, 
26.12, 26.13/1, 26.14, 26.25, 26.66, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 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, 51.22, 51.24, 51.25, 51.36, 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, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.84, 92.72, 93.05. Надворешна трговија: надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, пос-
редување, застапување, меѓународен транспорт на стоки, 
лица и шпедиција, агенциски услуги на транспорт, малог-
раничен промет со соседни држави. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17795/01.                                            (28711) 

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

бр. 16789/99, од 18.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02037846?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар преобразувањето со ЗТД на Трговија на мало 
ДАГЛАС ТП Ивановски Милан Игор Скопје, ул. "Васил 
Ѓоргов" бр. 20/21. 

Самостојниот трговски дуќан ДАГЛАС Ивановски 
Игор Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 20/21, запишан со ре-
шение бр. 12-714 од 01.02.1991 година, на општинскиот 
секретаријат за стопанство - Собрание на Општина Гази 
Баба - Скопје, го усогласи своето работење во согласност 
со ЗТД така што сега ќе настапува како Трговец поединец. 

Трговија на мало ДАГЛАС ТП Ивановски Милан Игор 
Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 20/21. 

Дејноста која ќе ја обавува ќе биде: 52.12 - друга трго-
вија на мало во продавници со мешовита стока. 

Управител на ТП и овластен застапник во правниот 
промет со трети лица без ограничување е: Ивановски 
Игор. 

Трговецот поединец во правниот промет настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично 
со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16789/99.                                            (28712) 

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

бр. 17785/99, од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02037991?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на СТД на Трговија на мало со 
мешовити стоки ДОБРИ Добре Благоја Блажевски ТП с. 
Долно Соње. 
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Основач на фирмата е Добре Блажевски. Управител 
без ограничување е Добре Блажевски. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.24. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

17785/99.                                            (28713) 
___________ 

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

14694/99, од 07.07.2000 година, во регистарската влошка бр. 
02032421?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усог-
ласувањето со ЗТД на Друштво за угостителство, трговија и 
туризам БУ-КОМ Милорад ДООЕЛ експорт-импорт с. Д. 
Бањица, Д. Бањица. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 
63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 34.30, 74.84, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 
45.21/1, 45.21/2, 22.22, 52.74, 31.10, 52.72/1, 19.30, 19.20, 
18.10, 25.12, 25.13, 36.63, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување, посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигна-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Дабески Милорад - 

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

14694/99.                                            (28714) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 17457/99, од 17.08.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02032982?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало ТОМАСПРОМ 
Борче ДООЕЛ Скопје, ул. "14 Бригада" бр. 11а. 

Дејности: 02.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81.2, 15.84, 
15.85, 17.11, 17.12, 17.14, 17.16, 17.17, 17.21, 17.23, 17.25, 
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 22.21, 22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 
24.51, 25.21, 25.22, 25.23, 27.21, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 
28.12, 28.40, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 29.71, 31.10, 31.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.61, 
36.62, 37.10, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 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, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 
74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, комисиони 
работи, консигнација, меѓународна шпедиција, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредништво, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските преземени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет е Стојановски Борче - управител без ограничувања. 
Лице овластено за застапување во надворешниот промет е 
Стојановски Борче - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17457/99.                                            (28715) 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во тргов-
скиот регистар Друштвото за трговија, градежништво и 
услуги БАЛКАН-ЕКСПРЕС Попов Александар ДООЕЛ 
Кавадарци, ул. "Цано Поп Ристов" бр. 36. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за трговија, градеж-
ништво и услуги БАЛКАН-ЕКСПРЕС Попов Александар 
ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Цано Поп Ристов" бр. 36. 

Единствен содружник на друштвото е Попов Алексан-
дар од Кавадарци, ул. "Цано Поп Ристов" бр. 36. 

Седиште на ТД е во Кавадарци, ул. "Цано Поп Ристов" 
бр. 36. Претпријатието БАЛКАН-ЕКСПРЕС ц.о. Кавадар-
ци со рег. влошка 1-2867-0-0-0 е усогласен во Друштво 
согласно ЗТД со Изјава од 09.02.1999 година. 

Дејности на ТД се: 29.71, 29.72, 24.30, 24.62, 24.63, 
24.64, 24.66, 15.98/2, 15.81, 45.21/1, 45.21/2, 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, 50.50, 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, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички услу-
ги, реекспорт, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
СР Југославија и Албанија. 

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

Управител и застапник на ТД во надворешен промет е 
Попов Александар - управител без ограничување во ов-
ластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (28716) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 16314/99, од 11.05.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02028452?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија 
на големо и мало ФЕРСИЈАН-СЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз 
Ферсијан ДООЕЛ Скопје, ул. "Виничка" бр. 48. 

Основач: Ферсијан Селим од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
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, 51.70, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 
74.84. 

Дејности во надворешнотрговски промет се: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, превоз на патници 
во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока во 
меѓународниот друмски сообраќај, посредување и заста-
пување на странски фирми, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е: Ферсијан Селим - управител со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16314/99.                                            (28717) 

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

бр. 7941/1999, од 18.09.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02036997?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар претворањето на ц.о. во ДОО согласно ЗТД на 
Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИУМ 
Киро и др. ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Теофан Еконо-
мов" бр. 29. 

Киро Серафимовски - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 
05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98/1, 20.30, 20.40, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.25, 22.22, 24.16, 24.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.20, 
33.50, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
52.73, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.84. Работи во надво-
решнотрговски промет: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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 во внатрешниот и над-
ворешнотрговски промет: Киро Серафимовски - управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7941/1999.                                            (28718) 

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

бр. 17430/99, од 26.10.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02035074?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на 
Друштво за производство и трговија ФОТ-КОМПАНИЈА 
96 Димо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Пионер-
ска" 41. 

Основач: Мицев Димо од Кавадарци, ул. "Пионерска" 
бр. 41. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.55, 51.64, 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, 52.46, 
52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 51.70, 60.22, 60.24, 60.23, 
74.84, 63.40, 55.30/2, 01.25, 01.30, 15.71, 01.13/1, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки, продажба на сто-
ки од консигнациони складови, малограничен промет со 
соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија. 

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 си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е 
Мицев Димо - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17430/99.                                            (28719) 

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

бр. 13398/98, од 07.06.1999 година, во регистарската 
влошка бр. 02015124?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на Друштво за производство, тр-

говија и услуги ОЛДА-КОМПАНИ Симеон ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Гостивар, ул. "Циглана II" бр. 41/б. 

Дејности: 52.24, 52.25, 52.22, 52.21, 52.11, 52.12, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 50.30/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.47, 51.41, 51.24, 51.35, 51.55, 
51.56, 51.53, 50.10, 50.30/1, 51.51, 51.70, 51.57, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, 65.12/3, 93.01, 93.05, 74.40, 74.84, 63.40, 
74.12, 60.23, 60.24, 60.22, 60.21, 45.21/1, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10/1, 20.30. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва со неограничени овластувања. За обврските преземени 
во правниот промет со трети лица друштвото сноси  це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување, претставување и пот-
пишување на друштвото во внатрешниот и надворешниот 
промет е Симеон Давидоски - управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13398/98.                                            (28720) 

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

бр. 17466/99, од 15.05.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02031864?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ПЕЈЧИН Љубчо и Снежана ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. "Ѓ. Петров" блок 1, лок. 2. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 
18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 20.40, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување, посредување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, кон-
сигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во 
странство, меѓународна шпедиција, туристички работи во 
странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Љубчо Пејчиноски - 

управител без ограничување. Основачи на друштвото се 
Љубчо Пејчиноски и Снежана Пејчиноска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17466/99.                                            (28721) 

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

бр. 16321/99, од 03.07.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02032150?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, транспорт, трговија и услуги ЦИДО КОМЕРЦ Муха-
метсејди и др. ДОО експорт-импорт с. Пирок, Боговиње. 

Друштвото е основано од Мухаметсејди од с. Пирок, 
Боговиње и Абди Алириза од Р. Словенија со број на па-
сош АА 131930 со договор за основање од 30.12.1999 го-
дина. 

Назив на фирмата: Друштво за производство, тран-
спорт, трговија и услуги ЦИДО КОМЕРЦ Мухаметсејди и 
др. ДОО експорт-импорт. 

Седиште на фирмата: с. Пирок, Боговиње. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.30, 

01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 
15.61, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 17.40, 18.23, 18.22, 
18.21, 17.40/1, 18.24, 20.30, 20.40, 20.50, 20.10/1, 20.10/2, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 29.71, 31.62, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
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51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 63.21, 92.62, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување на 
странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, реекспорт, меѓународна шпедиција, комисиона про-
дажба, консигнациона продажба, туристички услуги и 
посредување во областа на туризмот и угостителски услу-
ги. 

Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во внат-

решниот и надворешниот трговски промет е Мухаметсеј-
ди Алириза - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16321/99.                                            (28722) 

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

бр. 7237/99, од 23.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02016213?-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар Друштвото за производство, промет и услуги ДА-ТО-
ТОКС Драган и Тони ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"Ромен Ролан" бр. 26, Скопје. 

Се усогласува Претпријатие за дезинфекција, дезин-
секција и дератизација, услуги и промет ДА-ТО-ТОКС" 
увоз-извоз ДОО Скопје, во Друштво за производство, про-
мет и услуги ДА-ТО-ТОКС Драган и Тони ДОО експорт-
импорт со седиште на ул. "Ромен Ролан" бр. 26, Скопје. 

Содружници во друштвото се Тони Стојановски и 
Драган Стојановски. 

Друштвото во внатрешен и надворешен трговски про-
мет ќе ги обавува следните дејности: 01.41, 01.41/1, 
01.41/2, 01.41/3, 01.42, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.62, 36.63, 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, 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, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.50, 74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување во прометот со стоки и услуги, консигна-
циона продажба на странски стоки, комисиони работи, ре-
експорт, малограничен промет со соседните земји. 

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 си-
от свој имот. 

Драган Стојаноски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7237/99.      

                     (28723) 
                 

Дејности: 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 27.21, 28.75, 
28.22, 29.13, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.11, 28.12, 28.21, 
31.62, 31.20, 26.40, 26.65, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 
21.21, 21.25, 21.22, 21.23, 21.24, 17.72, 18.21, 18.22, 18.24, 
17.40, 17.40/1, 19.20, 18.10, 18.30, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.23, 45.24, 45.11, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 
71.21, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.24, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.47, 52.44/1, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 
51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 
51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 52.73, 52.74, 72.50, 33.20, 
28.51, 28.52, 70.11, 63.12, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 
74.83, 70.31. Дејности од областа на надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и услуги, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија, реекспорт, инженеринг. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 457/01, од 12.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02039707?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на банка на ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРИ-
ВАТНА БАНКА АД Скопје, ул. "27 Март" бр. 1, Скопје. 

 
 
 
 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. Банката за своите обврски одговара 
со целокупниот имот, а основачите за ризикот од работе-
њето одговараат до висина на вложените средства. 

Лице овластено за застапување: Мирољуб Шукаров - 
прв директор со неограничени овластувања; Методи Мај-
нов - втор директор со неограничени овластувања. 

Дејности кои ќе ги врши банката: примања на сите ви-
дови парични депозити на правни и физички лица, давање 
и земање на кредити во земјата, девизно валутни работи, 
издавање на парични картички, финансиски лизинг, пла-
тен промет во земјата во согласност со закон, економско-
финансиски консалтинг, давање на услуги при наплата на 
фактури, водење евиденција, давање други финансиски 
услуги (остава, изнајмување на сефови и друго), издавање 
денарски парични гаранции, авали и други форми на га-
ранција, купување и продажба на краткорочни хартии од 
вредност за своја сметка или за сметка на комитентот, ку-
пување, продажба и наплата на побарување, платен про-
мет со странство, кредитни и гаранциски работи со стран-
ство, факторинг за сметка на комитентите, тргување со 
хартии од вредност за своја сметка и за сметка на коми-
тентите, тргување со девизни средства, извршување на де-
визни трансакции и менувачки работи, тргување со фи-
нансиски деривати, чување, управување со хартии од 
вредност и предмети од благородни метали, купопродаж-
ба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вред-
ност, давање на услуги на банка-чувар на имот, врши и 
други работи утврдени со закон. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 457/01.                       
                     (28726) 

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

8569/99, од 28.03.2000 година, во регистарската влошка бр. 
02030578?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усог-
ласувањето на Друштво за инженеринг, производство и тр-
говија ЗЛАТАЛ Ставре ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Јадранска" бр. 27. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и 
за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој 
имот. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Петревски Ставре - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8569/99.            
                     (28728) 

           Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.81/1, 15.85, 
15.98/2, 45.21/1, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 
51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 57.41, 
51.42, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.44, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.10, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 52.46, 52.47. 

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

3266/99, од 30.03.2000 година, во регистарската влошка бр. 
02030719?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштво за производство, трговија и услу-
ги ЕМИ Александар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Бутелска" бр. 13/8, Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.47, 52.12, 52.33, 52.48, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 
51.38, 51.31, 51.21, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.44, 51.55, 51.53, 
51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.51, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 
51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 63.40, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 51.51, 
65.12/3, 74.84, 60.21, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 
93.01, 20.51, 36.11, 36.13, 36.14, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
17.21, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 
17.72, 52.74, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25. Дејности од областа 
на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, 
меѓународен транспорт на патници, меѓународен транспорт 
на стоки, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, 
Албанија и Грција. 

Во правниот промет Друштвото истапува во свое име 
и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој 
имот. 

Единствен содружник на друштвото е Цветановиќ 
Александар од Скопје, ул. "Бутелска" бр. 13/8. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Цветановиќ Александар, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3266/99.      
                     (28729) 

                 

Дејности: 15.81, 15.98/2, 24, 24.13, 24.14, 24.15, 24.20, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.20, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 
74.84, 92.33. Надворешна трговија: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување во областа на проме-
тот на стоки и услуги, застапување на странски фирми, ре-
експорт, комисионо работење, трговија на консигнација, 
малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, посредување во областа на туризмот. 

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

бр. 11217/99, од 13.04.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02026956?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија и 
услуги ЦЕЛУЛОЗА Розика ДООЕЛ увоз-извоз бул. "Јане 
Сандански" бр. 17/1-20, Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.32, 71.33, 71.40, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници. 

Единствен содружник е Деловска Розика. 
Управител со неограничени овластувања е Деловска 

Розика. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11217/99.                                            (28792) 

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

бр. 6695/1999, од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038029?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, трговија, градежништво, сообраќај, угостителство и 

туризам МЕЧКА Спире ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Дане Крапчев" бр. 1. 

Усогласување со ЗТД. 

Назив: Друштво за производство, трговија, градеж-
ништво, сообраќај, угостителство и туризам МЕЧКА Спи-
ре ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Скратен назив: МЕЧКА - 
Спире ДООЕЛ Скопје. 

Седиште: ул. "Дане Крапчев" бр. 1. 
Надворешна трговија, посредување и застапување во 

прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени 
во правниот промет со трети лица друштвото има целосна 
одговорност односно одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото: Спире 
Блажевски - управител со неограничени овластувања. Ли-
це овластено за застапување на друштвото во надвореш-
нотрговскиот промет: Спире Блажевски - управител со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6695/1999.                                            (28793) 

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

бр. 423/99, од 16.05.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02028929?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за трговија, производство и услуги МАКЛЕРС 
Љубиша ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" 
ТЦ 13 Ноември, лок. 19. 

Основач на друштвото е Љубиша Стефановски од 
Скопје. 

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: Љубиша Стефановски - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 423/99.                       
                     (28795) 

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

бр. 6647/99, од 13.09.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02033360?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на претпријатие на Друштво за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги КВГ Васко ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "9 Бригада" бр. 32. 

Друштво за производство, градежништво, трговија и 
услуги КВГ Васко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "9 
Бригада" бр. 32. 

Основач на друштвото е Васко Гунев од Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 70-1/4 и основачки влог од 7.830,00 
ДЕМ. 
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Дејности во внатрешниот промет: 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.33, 15.98/2, 55.11, 55.12, 45.45, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 
50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 
51.57, 50.40/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 74.13, 74.84, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 70.31, 92.34, 
65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 70.20, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 
74.14, 71.33, 71.34, 74.83, 71.32. Надворешна трговија: 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, посредување 
и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, меѓу-
народен превоз на патници и стоки во друмскиот сообра-
ќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, изве-
дување на градежни работи во странство. 

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. 

Васко Гунев - со ограничени овластувања - управител. 
Гунов Горанчо е основач кој истапува. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6647/99.      
                     (28796) 

      

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16359/99, од 07.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038741?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на Друштво за производство, тр-
говија и инженеринг ДАМПЕКС ДООЕЛ Скопје, ул. "Ни-
кола Парапунов" бр. 3/6м.            Друштво за производство, трговија и инженеринг 
ДАМПЕКС ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 
3/6м се усогласува со ЗТД со Изјава за основање од 
30.12.1999 година. Содружник: Даниел Танески од Скопје. 
Управител: Даниел Танески, без ограничени овластувања. 

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

бр. 262/99, од 30.03.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02030723?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за книговодствени ус-
луги КНИГОВОДСТВЕНО БИРО-БЛ Борче ДООЕЛ ул. 
"Благој Ѓорев" бр. 61, Велес. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги врши след-
ните дејности: 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 74.12, 74.14, 74.11, 50.30, 50.10, 
50.40, 50.50, 70.31, 63.40, 52.72, 74.40, 51.12, 51.11, 51.14, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 31.62. Дејности во 
надворешен промет се: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
спрема трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства. 

Друштвото ќе го застапува Борче Леков - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 262/99.       
                     (28797) 

                

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16859/1999, од 13.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038729?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на СТД во ТП на ТП Алберто 
Стеван Пренков Галерија РА Скопје, ул. "Иво Лола Ри-
бар" бр. 94. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 7289/99, од 22.03.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02030569?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за 
производство, инженеринг и трговија М.А.Ј. - КОМПАНИ 
Бајро ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 10-
а, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, инженеринг и трго-
вија М.А.Ј. - КОМПАНИ Бајро ДООЕЛ извоз-увоз Скопје. 

Седиште: ул. "Џон Кенеди" бр. 10-а, Скопје. 
Единствен содружник: Бајро Каришиќ од Скопје. 
Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 25.22, 20.10/1, 20.40, 

15.13, 15.11, 15.89, 15.12, 15.86, 15.87, 15.33, 37.10, 37.20, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.26, 52.33, 52.48, 52.50, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 

51.63, 51.52, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 
28.52, 28.63, 28.62, 27.54, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 74.20/3, 71.31, 71.32, 71.33, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски фирми, реекспорт, изведување ин-
сталациони и завршни работи во градежништвото и инвести-
циони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. Друштвото за обврските преземени во правниот 
промет спрема трети лица одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото: Мерсије Каришиќ, без огра-
ничувања. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува: Мерсије Каришиќ од Скопје, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7289/99.                       
                     (28798) 

___________ 
 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
со целиот свој имот. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.13, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување, реекспорт, ма-
лограничен промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16359/99.                                            (28799) 

___________ 
 

Усогласување со ЗТД. 
Основач: Алберто Стеван Пренков од Скопје, ул. "Иво 

Лола Рибар" бр. 94/2-4. 
Дејности: 92.32 - дејности на посредување во култура-

та и дејност на објектите на културата (сценски и излож-
бени објекти на културата). 

Управител: Алберто Пренков. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет ТП одговара со сите средства лично. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16859/1999.                                            (28800) 

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

бр. 1593/99 од 30.03.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02026563?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ФАРМАКОН Благородна Јосифова ДОО-
ЕЛ Кавадарци ул."Цветан Димов" бр. 5-9/7. 
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Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ФАРМАКОН Благородна Јосифова ДООЕЛ 
Кавадарци ул."Цветан Димов" бр. 5-9/7. 

 
Единствен содружник на друштвото е: Благородна Јо-

сифова од Кавадарци, ул."Цветан Димов" бр. 5/7. Седиште 
на ТД е во Кавадарци, ул."Цветан Димов" бр. 5-9/7. Прет-
пријатието "ФАРМАКОН" ДОО Кавадарци со рег. влошка 
1-37043-0-0-0 е усогласено во Друштво согласно ЗТД со 
Изјава од 08.01.1999 година. 

 
Дејности на ТД се: 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 

01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 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, 50.50, 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, 51.70, 
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, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угос-
тителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и 
застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија. 

 
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. 

 
Управител и застапник на ТД во надворешен промет е 

Сашко Јанковски - управител без ограничување во овлас-
тувањата. 

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

1593/1999.                                                                     (28801)              

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.  

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

бр. 17104/99 од 06.10.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02034564?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет, монтажа и инженеринг ЕЛМЕН увоз-извоз 
Менсур ДООЕЛ Скопје ул."138" бр. 5, Скопје. 

 
Основач: Мушина Менсур од Скопје. 
 
Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 

45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22,  
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 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, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84. Дејности во надво-
решнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, превоз на патници во меѓународниот друм-
ски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, посредување и застапување на странски фирми, 
реекспорт. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот про-

мет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е: Мушина Менсур - управител со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

17104/1999.                                                                   (28803)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 10630/99 од 29.02.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02023384?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕСО-
РО Ване и други ДОО Кавадарци ул."Едвард Кардељ" бр. 
3/4. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ТЕСОРО Ване и други ДОО Кавадарци 
ул."Едвард Кардељ" бр. 3/4. Содружници на друштвото 
се: Парчев Ване од Кавадарци, ул."Едвард Кардељ" бр. 
3/4, и Парчева Мери од Кавадарци, ул."Едвард Кардељ" 
бр. 3/4.  Седиштето на ТД е во Кавадарци,  ул."Едвард 
Кардељ" бр. 3/4. 

Дејности на ТД  се: 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 45.25, 45.45, 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, 50.50, 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, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.02, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и ту-
ристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, СР Југославија и Албанија. 

Управител и застапник на ТД во надворешен промет е 
Парчев Ване - управител без ограничување во овластува-
њата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10630/1999.                                                                   (28804)            
___________ 

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

бр. 2888/2001 од 19.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02035838?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар преотстапувањето на ДООЕЛ  на Друштвото за 
производство, промет, услуги и угостителство МОМБА-
СА-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ул."Атинска" бр. 21. 

На ден 03.10.2001 година основачот Стипица Попов-
ски од Скопје, ул."Даме Груев" бр. 3/4-20, истапува од 
друштвото како основач и го повлекува својот основачки 
влог од друштвото во вредност од 212.800,00 денари или 
6.850 ДЕМ. Со истапување од друштвото основачот ги гу-
би сите права. 

Лицето Владо Јанев од Скопје, со стан на бул."Илин-
ден" бр. 108, пристапува во друштвото како единствен ос-
новач и вложува основачки влог во иста вредност од 
212.800,00 денари или 3.480 ЕУР. Со денот на пристапува-
ње како единствен основач има 100% удел во друштвото. 

Се разрешува досегашниот управител Коле Мицевски 
од Скопје и за нов управител на друштвото во внатрешни-
от и надворешниот трговски промет се именува лицето 
Хермина Јанева од Скопје, со стан на бул."Илинден" бр. 
108, без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2888/2001.                                                                     (28805)              
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 9739/99 од 06.04.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02030884?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ДАФА Реџепи Бануш ДООЕЛ 
увоз-извоз Неготино с. Дуброво, Неготино. 

Содружник и управител без ограничување: Реџепи Ба-
нуш од СР Југославија, Урошевац ул."Неродимска" бр. 50. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 24.16, 24.17, 25.21, 25.24, 01.11, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21/3, 01.22, 01.23, 01.22/1, 01.22/2, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 19.10, 19.20, 19.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 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, 
51.21, 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, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.84. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и 
за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој 
имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

9739/1999.                                                                     (28806)              

Усогласување на Претпријатие за трговија и услуги 
ЧЕТИРИ ВОДЕНИЧКИ увоз-извоз ДОО Скопје ул."Ото-
кар Кершовани" бр. 33, и зголемување на основната глав-
ница со внесување на основни средства со проценка од ов-
ластен проценител во износ од 5.970,00 ДЕМ или 
185.100,00 денари. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11888/99 од 17.04.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02027212?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МАЛЕШ-ПРОМЕТ Дејан ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул."Дане Крапчев" бр. 18. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 18.23, 15.85, 15.11, 20.40, 36.12, 36.14, 20.30, 
20.10/2, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со СР. Југославија, Р. Алба-
нија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, из-
ведување на градежни работи во странство, туристички 
работи во странство, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Ли-
це овластено за застапување е Танчовски Дејан - управи-
тел без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11888/1999.                                                                   (28807)               

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

бр. 11110/99 од 03.03.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02023783?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото 
за трговија и услуги ИНИЦИЈАТИВА Александар ДОО-
ЕЛ Скопје ул."Џумајска" бр. 17 а. 

Усогласување на претпријатие за трговија, услуги и 
увоз-извоз "ИНИЦИЈАТИВА" ДОО Скопје како Друштво 
за трговија и услуги ИНИЦИЈАТИВА Александар ДОО-
ЕЛ Скопје. Основач: истапување на Трајко Прошев, а како 
нов основач пристапува Александар Прошев од Скопје 
ул."Џумајска" бр. 17 а. 

 
 
 
 

Дејности: 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.12, 52.22, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со соседните земји, застапување и посре-
дување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консиг-
национи и комисиони работи, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен промет Александар Прошев, управител со неограни-
чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11110/1999.                                                                   (28808)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11747/99 од 24.02.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02019296?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и ус-
луги ЧЕТИРИ ВОДЕНИЧКИ Тихомир ДООЕЛ с. Мирков-
ци Чучер - Сандево. 

Новата фирма гласи: Друштво за трговија и услуги 
ЧЕТИРИ ВОДЕНИЧКИ Тихомир ДООЕЛ с. Мирковци 
Чучер - Сандево. Скратен назив: ЧЕТИРИ ВОДЕНИЧКИ 
ДООЕЛ с. Мирковци Чучер - Сандево. 

Основач е Тихомир Томашевски од Скопје. Сузана То-
машевска истапува од основач. 

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, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 63.40, 
70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

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

Од директор истапува Сузана Томашевска, а за лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Тихомир Томашевски - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11747/1999.                                                                   (28809)              

 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 6692/99 од 06.07.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02038198?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието на Трговското друштво 
за производство, промет и услуги на големо и мало ПРОС-
ТОР-Кирил ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул."Владимир Ко-
маров" бр. 25-1/11. 

Дејности: 11.20, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 24.16, 
25.24, 29.24, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.91, 51.57, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 55.30, 60.24, 63.12, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.84, 93.02, 51.42/2, надворешна трговија: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
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тапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, ма-
лограничен промет со соседните земји: Албанија,  Бугари-
ја, Грција и СР Југославија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

6692/1999.                                                                     (28810)              

      

Дејности: 01.11, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.13/2, 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 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, 22.33, 24.13, 24.15, 24.16, 24.51, 24.63, 24.66, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 28.63, 28.74, 31.40, 
31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 34.10, 34.30, 35.41, 35.42, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.31, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2,  50.40, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 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, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 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, 52.44/3, 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, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 
30.31, 71.10, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застапување во правниот промет со 
стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт и услуги. 

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

бр. 3425/99 од 02.11.1999 година, во регистарската влошка 
бр. 02020406?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на СТД на Трговија на мало АЛПИ - ТП - Сафет 
Јакуп Беќироски ул."Лазар Танев" бр. 48, Скопје. 

Самостојниот трговски дуќан е основан со Решение од 
04.07.1995 година, а основач е Сафет Беќироски од Скоп-
је. 

Дејности: 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.48. 

Трговецот - поединец во правниот промет со трети ли-
ца настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица Трговецот-пое-
динец одговара со сите свои средства, лично со целиот 
свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3425/1999.                                                                     (28811)        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. 

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

бр. 10348/99 од 06.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02037100?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар претворањето на претпријатие на Друштвото за тран-
спорт, трговија и услуги и производство КАРЕ ЕКСКЛУ-
ЗИВ Драги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул."АСНОМ" бр. 
60-1/11. 

Основач: Драги Каровски од Скопје бул."АСНОМ" бр. 
60-1/11. 

Фирма: Друштво за транспорт, трговија и услуги и 
производство КАРЕ ЕКСКЛУЗИВ Драги ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје. Седиште: бул."АСНОМ" бр. 60-1/11. 

Управител со неограничени овластувања: Драги Ка-
ровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 60-1/11. 

Дејности: 15.87, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 24.16, 25.22, 27.1, 
28.73, 36.1, 36.22, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 93.02, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет со сите соседни држави, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен транспорт на патници, комисиона 
продажба, консигнација, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција. 

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. 
10348/1999.                                                                  (28812)        

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

бр. 5223/99 од 07.09.1999 година, во регистарската влошка 
бр. 02018398?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги увоз-извоз ЉУБОТЕН Живко ДООЕЛ Скопје, 
ул."Димитар Беровски" бр. 3. 

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 01/1 од 
22.02.1999 година, а основач е Живко Милосављевски од 
Скопје ул."Димитар Беровски"бр. 3. 

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет друш-
твото ќе го застапува лицето Живко Милосављевски од 
Скопје управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5223/1999.                                                                     (28813)              
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11341/99 од 11.04.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02026957?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги КОСКО-ЕКСПОРТ Зоран ДООЕЛ 
увоз-извоз ул."Гаврил Константиновиќ" бр. 1а Скопје. 

Содружник: Атанасоски Зоран од Скопје, ул."Гаврил 
Константиновиќ" бр. 1а. 

Дејности: 11.20, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.22, 23.20, 24.11, 24.13, 24.14, 27.33, 27.35, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 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, 52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните земји Албанија, 
Бугарија, Грција и СР Југославија, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт и 
шпедиција, превоз на патници со стоки во меѓународниот 
друмски 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 це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет и вршење на работи на надворешнотрговскиот промет 
е: Атанасоски Зоран - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11341/1999.                                                                   (28815)             
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11342/99 од 26.04.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02031287?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на претпријатие на Друштвото за про-
мет на големо и мало и услуги БОБИ МАК Нолипром ДО-
ОЕЛ експорт-импорт ул."Народен фронт" бр. 21, Скопје. 

Содружник: Друштво за промет на големо и мало НО-
ЛИПРОМ Крум ДООЕЛ експорт-импорт ул."Народен 
фронт" бр. 21, Скопје. 

Дејности: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 31.10, 31.50, 
36.40, 36.63, 50.10, 50.30, 50.40, 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, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 52.63, 52.73, 55.30, 55.40, 60.24, 63.40, 74.13. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Грција, Бугарија и 
Албанија, застапување на странски лица, продажба на сто-
ки од консигнациони складишта, посредување, реекспорт. 

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-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет и 
вршење на работи во надворешнотрговскиот промет е: По-
повски Бобан - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11342/1999.                                                                   (28816)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 9873/99 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02039077?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето  на Друштвото за трговија и услуги ЕВРО-
ХАРТ ДОО извоз-увоз ул."Џон Кенеди" бр. 11 А-8-Б, 
Скопје. 

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

бр. 9432/99 од 17.04.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02027032?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Друштвото за промет 
и услуги ДАФИ-ГОЛД Соња ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул."Бошко Буха" бр. 16 б, Скопје. 

Се врши усогласување на претпријатието со ЗТД  
Друштво за промет и услуги ДАФИ-ГОЛД Соња ДООЕЛ 
увоз-извоз ул."Бошко Буха" бр. 16 б, Скопје. 

Содружник на друштвото е Павлова Соња од Скопје. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 

17.54, 17.54/2, 17.72, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 24.65, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.44/1, 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, 70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 
92.40, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со соседните земји 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт. 

 Друштвото во правниот промет истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства кои ги 
користи и со кои располага. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и вр-
шење промет во надворешнотрговското работење е Пав-
лова Соња управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

9432/1999.                                                                     (28817)              

Друштво за производство, услуги и трговија КЛАС-
КОМЕРЦ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз ул."6" бр. 71, с. Ку-
чевиште, Чучер Сандево. Единствен содружник: Благоја 
Црничин од с. Кучевиште, Чучер Сандево, ул."6" бр. 71. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 9171/99 од 04.10.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02034491?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет на големо 
и мало, увоз-извоз ИНТЕРКОЛ Дончо ДООЕЛ Скопје 
ул."Иво Лола Рибар" бр. 59, Скопје. 

 
 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/2, 50.10, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 51.31, 51.34, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.24, 
51.25, 51.22, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 
51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.27, 52.11, 52.26, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 
52.12, 63.30, 60.21, 63.21, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 74.40, 
74.13, 74.84, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 
74.83, 70.31, 72.10, 72.20, 74.14, 74.20/2, 74.20/5. Дејности 
на надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски лица, 
продажба на стоки од консигнациони складови, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските настанати  
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Единствен содружник на друштвото е: Колевски Дончо од 
Скопје. За управител е именуван: Колевски Дончо - упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

9171/1999.                                                                     (28818)              
___________ 

 

Друштвото е настанато со преобразба на АД за промет 
на мало и големо "ЕВРО-ХАРТ" Ц.О. експорт-импорт 
Скопје. Единствен содружник на друштвото е Васил 
Грешковски од Скопје, ул."Алекса Дундиќ" бр. 151 а. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.12, 52.50, 
50.30/2, 50.40, 50.40/3, 50.50, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.35, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.6, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 
51.25, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 
51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 25.22, 24.61, 
24.62, 24.63, 24.64, 24.51, 24.66, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 21.21, 21.25, 37.20, 37.10, 33.10/1, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 33.40, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 74.30, 63.40, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 74.11, 70.31. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за 
преземените обврски одговара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото е Васил Грешковски со неогра-
ничени овластувања во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

9873/1999.                                                                     (28824)              
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 13154/98 од 27.06.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02030328?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија КЛАС-КОМЕРЦ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз 
ул."6" бр. 71, с. Кучевиште, Чучер Сандево. 
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Дејности: 01.11, 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, 01.41, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.89, 15.93, 
15.98, 15.98/2, 26.21, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 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, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05,  
надворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во областа на прометот на стоки и услуги, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт со стоки и 
патници, реекспорт, компензациони работи, малограничен 
промет со соседните земји Грција, Бугарија, Албанија и СР 
Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото  ќе нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сиот свој имот. Благоја Црничин, управител без ограничу-
вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13154/1998.                                                                   (28825)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 2800/2001 од 25.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02003428?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на презиме и адреса на живеење на содруж-
никот и управителот на Трговското друштво за трговија и 
услуги во прометот МЕРКАТОР Јасмина ДООЕЛ Скопје 
ул."Кисела јабука 12" бр. 6. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 15928/99 од 06.06.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02029542?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар претворањето на Друштвото за трговија и услуги 
КАРТИЕР Перица ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, 
ул."Народна Револуција" бб. 

Основано со Изјава за основање од 28.06.1999 година. 
Содружник Перица Трајковски од Куманово. 

Дејност: 22.22, 22.23, 36.22, 36.50, 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, 52.32, 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, 52.74, 55.52, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени и непрехранбени производи, посредување, заста-
пување, реекспорт, шпедиција, консигнација, комисион и 
малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР 
Југославија. 

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

Перица Трајковски - управител со неограничени ов-
ластувања и застапник на надворешна трговија, без огра-
ничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

15928/1999.                                                                   (28827)             

Основач на друштвото е Миловановиќ Живорад од 
Белград СРЈ. 

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

бр. 2998/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02032411?-8-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште на Друштвото за проекти-
рање, инженеринг и градежништво ДСЦ-ДИЗАЈН, Звонко 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 88/4-
6. 

Друштво за проектирање, инженеринг и градежниш-
тво ДСЦ-ДИЗАЈН, Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул."29 Ноември " бр. 6/2. 

 

Седиште: ул."29 Ноември " бр. 6/2, Скопје. 
Конверзија: 17.097,00 ДЕМ или 8.692,00 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2998/2001.                                                                     (28857)              
___________ 

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

бр. 2801/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02003427?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, истапување на содружник, 
промена на управител на Трговското друштво за промет 
на големо и мало ЈОГО МЕРКУР Јован и Горан ДОО 
Скопје ул."Кисела јабука"бр. 6. 

Новиот назив на друштвото е: Трговско друштво за 
промет на големо и мало ЈОГО МЕРКУР  ДООЕЛ Скопје 
ул."Кисела јабука"бр. 6.  

Од друштвото истапува Јован Дабевски од Скопје. Се 
брише досегашниот управител Јован Дабевски, а се запи-
шува новиот управител Горан Дабевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2801/2001.                                                                     (28858)              
___________ 

 

Се врши промена на презимето и адреса на живеење на 
содружникот и управителот: Николова Јасмина од Скопје 
ул."Лука Геров" бр. 50/4-3. Се брише Јасмина Дабевска - 
управител без ограничување. Се запишува Јасмина Николо-
ва - управител без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2800/2001.                                                                     (28859)              

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

бр. 3744/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042951?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП на Превоз на патници БУЛИ-
АС ТП Меџити Зилфи Алит с. Долна Бањица, Долна Ба-
њица. 

Основан со акт од 25.10.2001 година. 
Трговец поединец: Меџити Алит од с. Долна Бањица. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23. Трговец поединец истапу-

ва во свое име и за своја сметка. Трговец поединец за об-
врските одговара лично со целиот свој имот. Управител, 
Меџити Алит, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3744/2001.                                                                     (29360)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2616/01 од 31.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02041835?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги БД Интер-
натионал ДООЕЛ - Скопје ул."Истарска" бр. 33/2-4, Скоп-
је. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет со трети лица одговара со сиот свој имот. Управи-
тел на друштвото во внатрешно и надворешно трговскиот 
промет е Савиќ Оливер од Скопје. Управител без ограни-
чување. 

Дејности во внатрешнотрговскиот промет се: 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 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, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
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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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.11, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.31, 22.33, 64.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.30, 
74.40. Дејности во надворешнотрговскиот промет се: реек-
спорт, консигнација, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со: СР Југославија, Р. Грција, 
Р. Бугарија и Р. Албанија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2616/2001.                                                                     (29361)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3683/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042890?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тран-
спорт, производство, трговија и услуги ФИЛ ТРАНС ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Тодор Чангов" бр. 112. 

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

бр. 3747/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042954?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  ветери-
нарни услуги ВЕТЕРИНАРЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 
ул."Антон Панов" бр. 22. 

Основач: Димче Велковски од Скопје ул."Сердарот" 
бр. 27. 

Дејности: 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 
15.71, 15.81, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 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, 52.33, 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, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 85.20, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување во областа на проме-
тот со стоки и услуги, застапување на странски лица, кон-
сигнациона и комисиона продажба, реекспорт, малограни-
чен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југослави-
ја. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сите свои средства. Застапување: Димче Вел-
ковски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3747/2001.                                                                     (29362)             
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 

374/01 од 08.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-
70066-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Приватната здравствена организација - ординација по општа 
медицина "ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА" Дебар, ул."Братство-
Единство" бр. 71/2-19. 

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

бр. 3060/2001 од 13.09.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042267?-8-11-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Студио за странски ја-
зици ХЕМИНГВЕЈ ДООЕЛ Скопје ул."Козле" бр. 110 а. 

Содружник: Маја Мишковска Скопје. Управител: Маја 
Мишковска од Скопје. 

Дејности: 22.11, 22.12, 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, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 61.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 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, 70.34, 72.50, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.11, 92.12, 
92.13, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50. Во 
НТР друштвото ќе извршува: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-

ранбени производи, застапување и посредување, консиг-
национи складишта, комисионо работење, реекспорт, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, инвестициони 
работи во странство. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3060/2001.                                                                     (29363)             
___________ 

 

Содружник: Тони Ѓоревски од Скопје, ул. "Тодор Чан-
гов" бр. 112. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.87, 17.51, 
19.30, 36.12, 36.11, 36.13, 36.14, 36.50, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 71.34, 71.40, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 
92.31, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и 
шпедиција, реекспорт и консигнација, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, малограничен 
промет со Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија. 

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. Тони Ѓоревски - управител со неограни-
чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3683/2001.                                                                     (29364)             
___________ 

 

Фирма: Приватна здравствена организација - ордина-
ција по општа медицина "ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА". 
Скратен назив: ординација по општа медицина "ХЕАРТ-
ДИЈАГНОСТИКА" Дебар. Седиште:  Дебар, ул."Братство-
Единство" бр. 71/2-19. 

Основач: Илбер Јани од Дебар, со акт за основање бр. 
01/2001 од 27.10.2001 година. 

Дејност: 85.12. медицинска пракса (ординација по оп-
шта медицина) 

Во правниот промет со трети лица, здравствената ор-
ганизација настапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица здравс-
твената организација одговара со целиот свој имот. Лице 
овластено за застапување е Илбер Јани, директор без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

374/2001.                                                                       (29365)             
 

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

бр. 4060/2001 од 15.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043266?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за транспорт, трговија 
и услуги ИВА-МИЛ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз, с. Мила-
диновци 23, Илинден. 
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Основач: Васил Маневски од с. Миладиновци 23, 
Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 52.21, 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, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 63.40, 70.31, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Упра-
вител и лице овластено за застапување во НТП на друш-
твото е лицето Васил Маневски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4060/2001.                                                                     (29366)             

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, посредување во надворешнотрговскиот промет, 
реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Ју-
гославија. 

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

бр. 3971/2001 од 14.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043178?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЃОЛЕ 2002 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
ул."Тоде Думба" бр. 6. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
ЃОЛЕ 2002 ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: Куманово, 
ул."Тоде Думба" бр. 6. Основач: Предраг Ѓорѓевиќ од Ку-
маново. 

Дејност: 25.11, 25.12, 25.13, 34.10, 34.20, 34.30, 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, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
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, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.22, 63.12, 71.10, 71.34, 18.21, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.73, 29.14, 29.24, 93.01. Дејности во НТР: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
со сиот свој имот. Управител: Предраг Ѓорѓевиќ од Кума-
ново. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3971/2001.                                                                     (29367)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3946/01 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02043153?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП ДАНИЕЛА-ТРЕЈД колонијал Даниела Ста-
номир Мингова ул."Нако Вардарски" бр. 55, Богданци. 

Назив: ТП ДАНИЕЛА-ТРЕЈД колонијал Даниела Ста-
номир Мингова ул."Нако Вардарски" бр. 55, Богданци. 

Основач: Даниела Мингова од Богданци со адреса 
ул."Нако Вардарски" бр. 55, Богданци. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.44/2, 52.47, 52.48. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет одговара со целиот свој имот. 
Седиште на трговецот поединец е: Богданци ул."Нако 
Вардарски" бр. 55. 

 
 
 
 
 
 
 

Управител на ТП е: Даниела Мингова од Богданци, 
ул."Нако Вардарски" бр. 55. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3946/2001.                                                                     (29368)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4017/2001 од 15.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043223?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
КРИКИДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Радослав Пет-
ковски" бр. 24-а, Скопје. 

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 си-
те свои средства. 

Содружник: Марина Петреска од Скопје, ул."Радослав 
Петковски" бр. 24-а. Марина Петреска - управител со не-
ограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4017/2001.                                                                     (29369)             
___________ 

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

3929/2001 од 16.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 
02043136?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Трговското друштво на Друштвото за трговија и 
услуги АЛ ТРЕИД 2000 Александар ДООЕЛ Скопје бул."Ја-
не Сандански" бр. 98/1-12. 

Основање на Друштво за трговија и услуги АЛ ТРЕИД 
2000 Александар ДООЕЛ Скопје бул."Јане Сандански" бр. 
98/1-12. Друштвото е основано со изјава бр. 01-01 од 
29.10.2001 година. Основач на друштвото е Александар 
Велинов од Скопје бул."Јане Сандански" бр. 98/1-12. 

Дејности: 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 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, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

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

 Александар Велинов - управител  без ограничувања. 
Лице овластено за застапување на друштвото е Алексан-
дар Велинов без ограничена одговорност. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3929/2001.                                                                     (29370)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2617/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041836?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
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и услуги М-Траде ДООЕЛ - Скопје ул."Истарска" бр. 33/2-
4, Скопје. 

Основач на друштвото е Јовановиќ Славински Петар 
од Белград СРЈ. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет со трети лица одговара со сиот свој имот. Управи-
тел на друштвото во внатрешно и надворешно трговскиот 
промет е Савиќ Оливер од Скопје - управител без ограни-
чување. 

Дејности во внатрешнотрговскиот промет се: 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 22.13, 22.14, 22.15, 22.31, 
22.33, 64.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.30, 74.40. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет се: реекспорт, 
консигнација, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
малограничен промет со: СР Југославија, Р. Грција, Р.Бу-
гарија и Р. Албанија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2617/2001.                                                                     (29371)             

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 15.86, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
51.11, 51.10, 50.30/2, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.33, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.45, 52.46, 52.47, 
63.12, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 70.31, 71.10, 71.22, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.84, 92.72, 63.40, 93.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
угостителско туристички услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, компензаци-
они работи, консигнација, реекспорт, малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

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

бр. 3782/01 од 05.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042989?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО ФО-
РУМ  ДООЕЛ увоз-извоз ул."1" бр. 71, с. Јурумлери, 
Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.23, 60.24, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посредување, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, 
консигнација. 

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

Снежана Цветковска Савеска - управител без ограни-
чувања во внатрешниот промет. 

Снежана Цветковска Савеска - управител без ограни-
чувања во надворешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3782/2001.                                                                     (29372)             

Основачи-содружници: МЗТ Фабрика за производство 
на хидраулика, електроника, енергетика, пнеуматика и оп-
рема ХЕПОС АД - Скопје и Јосиф Јордановски, Ванчо 
Шумански, Владо Куфалов, Сашко Манолев, Дивна Коле-
ва- Димовска, Џемалудин Каин, Зоран Цветковски и Јаго-
да Шатрова сите од Скопје. 

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

бр. 4002/01 од 15.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02043209?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за угостителство и трговија 
СУПЕР ЕМ ДООЕЛ бул."Јане Сандански" бр. 59 I/15, 
Скопје.  

Друштво за угостителство и трговија СУПЕР ЕМ ДО-
ОЕЛ  со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 59 I/15, 
Скопје, основано со Изјава за основање од 30.10.2001 го-

дина. Единствен содружник: Емил Китаноски од Скопје, 
со стан на бул."Јане Сандански" бр. 59 I/15, Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 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. Надворешнотрговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските преземени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. Управител е Емил Китаноски од Скопје, 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4002/2001.                                                                     (29373)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3901/2001 од 16.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043108?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво на  Друштвото 
за производство, угостителство, трговија и услуги КОПАКА-
БАНА-ДВ ДООЕЛ  експорт-импорт,  Куманово  н. Иго Трич-
ковиќ ул."3" бр. 1. 

 Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. Основач на друштвото е: Дејан Стојанов-
ски од Куманово н. Игор Тричковиќ ул."3" бр. 1. 

Управител на друштвото е Дејан Стојановски од Ку-
маново кој е и единствен содружник на друштвото. Се-
диште на друштвото е : н. Игор Тричковиќ ул."3" бр. 1, 
Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3901/2001.                                                                     (29374)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3733/2001 од 06.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042940?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштвото на  Друш-
твото за  производство, трговија и услуги МЗТ ХЕПОС 
ЕКА ДОО увоз-извоз Скопје ул."Перо Наков" бб. 

Дејности: 02.01, 02.02, 21.23, 21.25, 22.24, 22.25, 22.23, 
25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 
29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.71, 29.72, 30.01, 
30.02, 31.10, 31.20, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 
33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 36.40, 36.50, 45.22, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
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51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 52.63, 63.11, 63.12, 63.40, 70.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.82, 74.84, 80.42, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, посредување и застапување на 
стоки и услуги, консигнации, реекспорт, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија, 
лизинг. 

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. Јосиф Јордановски - управител со неог-
раничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3733/2001.                                                                     (29375)             
Назив на фирма: Хемиско чистење ЕКС-ЕТИЛЕН ТП 

Бесник Селман Селмани Тетово, ул."Илинденска" бб. Се-
диштето е во Тетово ул."Илинденска" бб. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3479/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02036615?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за производ-
ство,  трговија и услуги ПЛАНЕТА 7 Соња ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул."Јани Лукровски" бр. 14/50, Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 45.25, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 
52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 63.30, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.40, 74.84, 92.34, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување на прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, меѓу-
народни сообраќајни агенциски работи, продажба на сто-
ки од консигнациони складови, изведување на инвестици-
они работи во странство, малограничен промет со Алба-
нија, Бугарија, Грција и СР 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. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот трговски промет е Ристовска 
Душица - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3479/2001.                                                                     (29376)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3812/2001 од 06.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043019?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, транспорт, промет и услуги ЕДО ТРЕЈД ДООЕЛ 
увоз-извоз ул."Црногорска 2" бр. 34 б, Скопје. 

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

бр. 3764/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042971?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
ИДЕА ЛУЧЕ ДОО Скопје кеј "13 Ноември" ГТЦ локал 
184, Скопје. 

Основачи на друштвото се Зоран Делев од Скопје и Ја-
невски Стојче од Скопје. 

Друштвото ќе се занимава со следните дејности: 31.10, 
31.50, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.33, 
45.34, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 63.12, 65.12/3, 71.10, 74.12, 
74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84. Во надворешнотргов-
ското работење друштвото ќе ги обавува следните дејнос-
ти: реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Република 

Бугарија, Република Грција и Република Албанија, меѓу-
народна шпедиција и транспорт, складирање, агенциски 
услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските на друштво-
то одговара со целокупниот свој имот.  

Управител и лице овластено за застапување во надво-
решнотрговското работење е Зоран Делев. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3764/2001.                                                                     (29377)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3904/2001 од 07.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043111?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Хемиско чистење ЕКС-ЕТИЛЕН 
ТП Бесник Селман Селмани Тетово, ул."Илинденска" бб. 

Основач: Бесник Селман Селмани од Тетово ул."172" 
бр. 62. 

Предмет на работење: 93.01 - перење и хемиско чисте-
ње на текстилни и крзнени предмети. 

Одговорност: одговара лично со целиот свој имот. Ов-
ластено лице: Бесник Селман Селмани - управител без ог-
раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3904/2001.                                                                     (29378)             
___________ 

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

3704/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 
02042911?-6-11-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на трговец поединец на самостоен уметник-писател 
ЕМАРИ ТП Кукубајска Александар Марија бул."Јане Сан-
дански" бр. 54/1/5, Скопје 

Основач: Кукубајска Марија од Скопје ул."Никола 
Кирков-Мајски" бр. 71. 

Дејности: 92.31/1. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. 
Кукубајска Марија - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3704/2001.                                                                     (29379)             
___________ 

 

Основач: Едис Халимагиќ од Скопје, ул."Црногорска 
2" бр. 34. Фирма: Друштво за производство, транспорт, 
промет и услуги ЕДО ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Седиште: Скопје, ул."Црногорска 2" бр. 34 б. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 

51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 15.84, 15.86, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, кон-
сигнациска продажба, меѓународен транспорт на стоки и 
патници и меѓународна шпедиција. 
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Целосна одговорност. Управител: за управител на 
друштвото се одредува лицето Едис Халимагиќ од Скопје, 
ул."Црногорска 2" бр. 34 б. Овластувања: Друштвото во 
правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: Друштвото за обврските во правниот про-
мет со трети лица преземени во текот на работењето одго-
вара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3812/2001.                                                                     (29380)             

Дејности: 14.12, 14.21, 14.22, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 24.13, 24.14, 24.16, 24.30, 24.62, 25.21, 25.22, 25.23, 
26.23, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
26.70, 26.81, 26.82/2, 27.21, 27.22, 27.32, 27.33, 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.75, 29.71, 31.10, 31.20, 31.50, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 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, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, комисиони ра-
боти, консигнација, лизинг работи, малограничен промет 
со соседните држави, надворешнотрговски промет со неп-
рехранбени производи, надворешнотрговски промет со 
прехранбени производи, претставување, работи на облаго-
родување на стоки, преработка, доработка, реекспорт, зас-
тапување на странски фирми, шпедиција. 

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

бр. 3879/2001 од 06.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043086?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на  Друштвото за трговија и 
услуги ЗО-АН ДОО Скопје ул."Боривоје Милошевски" бр. 
33, Скопје. 

Назив: Друштво за трговија и услуги ЗО-АН ДОО 
Скопје. Седиште: ул."Боривоје Милошевски" бр. 33, 
Скопје. Основач: Цаневски Зоран и Петковска Анета. 
Влог: 156.400,00 денари или 2.566 евра. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
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, 51.70, 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, 55.30/1, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени  и непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во правниот промет на стоки и услуги, застапу-
вање на странски фирми и физички лица, малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, 
консигнација, реекспорт, туристичко агенциски работи, 
меѓународен транспорт на стоки и шпедиција. 

Управител на друштвото е Цаневски Зоран од Кумано-
во кој ќе го застапува друштвото и во надворешнотргов-
ско работење. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3879/2001.                                                                     (29381)           
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3523/2001 од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042730?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштвото со ограничена одго-
ворност на Друштвото за производство,  трговија и услуги 
ИРМАКО ДООЕЛ  експорт-импорт Крива Паланка 
ул."Маршал Тито" бр. 69/8. 

Дејност во внатрешен промет: 17.40/1, 17.60, 18.21, 
18.22, 18.24, 17.54/2, 17.53, 17.40/2, 21.24, 19.20, 18.10, 
18.30, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.85, 15.51, 15.52, 15.88, 
15.89, 15.98/2, 15.71, 15.72, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.22/2, 15.12, 01.41/3, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 
71.21, 15.17, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.47, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.48, 
74.12, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.30, 51.41/2, 52.74, 25.12, 
25.13, 52.71, 21.23, 21.21, 22.22, 70.31, 63.40, 74.20/2, 
74.20/3, 71.31, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83. 

Дејност во надворешнотрговското работење: надво-
решно трговски промет со прехранбени производи, надво-
решно трговски промет со непрехранбени производи, ме-
ѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓу-
народен превоз на патници во друмскиот сообраќај, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнација, малограничен промет со СР Југос-
лавија, Грција, Бугарија, Албанија, изведување инвестици-
они работи во странство. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3523/2001.                                                                     (29382)             

Дејност: 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.61, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.14, 29.24, 29.40, 29.53, 
29.54, 29.55, 29.56, 34.20, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 
63.30, 74.40, 74.82, 74.84. Надворешна трговија: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување, консигнација, комисиона продажба, реекспорт. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3390/01 од 02.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042597?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и ус-

луги МОНО МАТИК ДОО увоз-извоз Скопје ул."Мите 
Богоевски" бр. 64-а. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските преземени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. Лице овластено за застапување во 
внатрешниот и надворешниот промет е: г-дин Ендровски 
Небојша - управител без ограничувања. Основачи на 
друштвото се: 1. г-дин Ендровски Небојша од Скопје 
ул."Истарска" бр. 33-2/3; 2. г-дин Павле Лаловиќ од СРЈ 
Ниш ул."Браќа Ташковиќ"бр. 111/7; 3. КАЛВИНИА ХОЛ-
ДИНГС ЛТД ИРИС ТАУЕР - 602 АРХ МАКА РИУС 3 
АВЕНИЈА 1075 Никозија Кипар.  

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

3390/2001.                                                                     (29383)             
 

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

бр. 3484/2001 од 30.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042691?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговско друштво како ДОО  на 
Друштвото за уметничка браварија, производство на ме-
тални производи и трговија  МЕТАЛБИГЕН ДОО увоз-из-
воз, с. Горно Солње, Сопиште, ул."7" бр. 36. 

 
Друштвото е основано со Договор за основање од 

04.10.2001 година, а основачи се Васил Јорданов и Андреа 
Јордановски од Скопје. 

 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатреш-



Стр. 56 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јануари 2002 
 
ното и надворешното работење е Андреа Јордановски, уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3484/2001.                                                                     (29384)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3872/2001 од 07.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043079?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство и  тр-
говија  ЈЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Лазар 
Димитров" бр. 21, Скопје. 

Дејности: 15.32, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување на странски фирми, посредување во 
надворешнотрговскиот промет, реекспорт, консигнација, 
меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во ме-
ѓународен друмски сообраќај, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.  

 
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 си-
те свои средства. Содружник: Екрем Даблински од Скопје 
ул."Лазар Димитров" бр. 21. Екрем Даблински - управител 
со неограничени овластувања. 

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

3872/2001.                                                                     (29385)             

Друштвото во правниот промет со трети лица ќе нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со сиот свој имот. Лицето овластено за застапување во 
внатрешен и надворешен промет е Петко Петроски - упра-
вител без ограничувања. 

 
___________ 

 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 6982/2000 од 06.12.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02036072?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО  на Сообраќајно трговско 
друштво СТАРТ ДОО Гостивар,  ул."М. Угринова" бр. 46. 

 
Основачи на друштвото се Ѓорѓиевски Горан и Ѓорѓи-

евски Александар од Гостивар. 
 
Дејности: 05.02, 15.51, 15.52, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 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, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.72/1, 52.49, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.40, 74.60, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01, 93.02, 93.05. Надворешнотрговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во областа на прометот со стоки и услуги, тран-
спорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со соседните зем-
ји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

 
Во правниот промет со трети лица друштвото 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. Управител: Ѓорѓиевски Александар, без 
ограничување. 

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

6982/2000.                                                                     (29386)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3819/2001 од 08.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043026?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ТАКОВО-КОМЕРЦ Петко ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје ул."Коле Неделковски" бр. 9. 

Дејности: 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.41, 01.41/2, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.83, 15.86, 
15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 
16.00/1, 16.00/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.10, 18.22, 
18.23, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 
21.11, 21.21, 21.25, 24.16, 24.30, 25.22, 26.40, 26.51, 28.21, 
29.40, 29.71, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 41.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 
51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 
66.01/4, 70.20, 70.31, 71.10, 74.12, 74.40, 93.01. Надвореш-
на трговија: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски фирми и реекспорт, посредување 
во надворешнотрговскиот промет, комисиони работи, кон-
сигнациони работи, меѓународна шпедиција, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југослави-
ја. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3819/2001.                                                                     (29387)             

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

бр. 3807/2001 од 05.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043014?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, про-
мет, транспорт  и услуги АВАНТИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово ул."Ј.Златановски" бр. 80. 

Назив на друштвото Друштво за производство, промет, 
транспорт  и услуги АВАНТИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово ул."Ј.Златановски" бр. 80. 

Скратен назив АВАНТИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово. 

Назив на латиница: Друштво за производство, промет, 
транспорт  и услуги АВАНТИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово.  

Назив за странство: АВАНТИ-КОМЕРЦ Лтд. Тетово. 
Основач: Бајрам Асани - Тетово, ул."Ј.Златановски" 

бр. 80. 
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Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 
32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надво-
решнотрговскиот промет: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, комисиона продажба, продажба на 
странски стоки од консигнациони складови, изведување 
завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во ме-
ѓународниот туризам, инженеринг. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со целокуп-
ниот свој имот. Овластено лице за застапување во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет Бајрам Асани - упра-
вител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3807/2001.                                                                     (29388)             
Дејност: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 

51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 74.84. 

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

бр. 3719/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042926?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, про-
мет, транспорт  и услуги НЕКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово ул."Ј.Златановски" бр. 80. 

Назив на друштвото Друштво за производство, про-
мет, транспорт  и услуги НЕКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово ул."Ј.Златановски" бр. 80. 

Скратен назив НЕКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово. 

Назив на латиница: Друштво за производство, промет, 
транспорт  и услуги НЕКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово.  

Назив за странство: НЕКО-КОМЕРЦ Лтд. Тетово. 
Основач: Невзат Асани - Тетово, ул."Ј.Златановски" 

бр. 80. 
Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 

01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 
32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 

36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надво-
решнотрговскиот промет: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, комисиона продажба, продажба на 
странски стоки од консигнациони складови, изведување 
завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во ме-
ѓународниот туризам, инженеринг. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со целокуп-
ниот свој имот. Овластено лице за застапување во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет Невзат Асани - упра-
вител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3719/2001.                                                                     (29389)             
___________ 

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

3710/2001 од 29.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042917?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и трго-
вија КАРГО-ПРЕВОЗ ПЛУС ДООЕЛ Експорт-импорт с. 
Стојаково, Богданци. 

Друштво за транспорт и трговија КАРГО-ПРЕВОЗ 
ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт с. Стојаково, Богданци. 

Основач: Јадранка Стамкова од с. Стојаково, Богдан-
ци. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен 
промет со Р. Грција, Р. Бугарија, Р. Албанија и СР Југосла-
вија, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт. 

За обврските сторени во правниот промет друштвото 
одговара со целиот свој имот. Во правниот промет со тре-
ти лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

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

3710/2001.           (29551) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3601/2001 од 23.10.2001, во регистарската влошка бр. 
02042808?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП на Авто такси ЈАСА-ТП Хилмија Мето 
Смаилагиќ, ул. "Сава Михајлов" бр. 8/3-5, Скопје. 

Насловот е: Авто такси ЈАСА -ТП, Хилмија Мето 
Смаилагиќ, ул. "Сава Михајлов" бр. 8/3-5, Скопје. 
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Дејноста е: 60.22 такси превоз. 
Основач: Хилмија Смаилагиќ, ул. "Сава Михајлов" бр. 

8/3-5, Скопје. 
Овластено лице: Хилмија Смаилагиќ - управител без 

ограничување. 
За своите обврски во правниот промет со трети лица 

одговара трговец поединец лично, со целиот свој имот. Во 
вршењето на дејноста кон трети лица, трговецот поединец 
истапува во свое име и за сметка на фирмата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3601/2001.           (29552) 

_____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3992/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043199?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија, производ-
ство, услуги и транспорт ИНТЕР АС-ИМПЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Кавадарци, ул."Вељко Влаховиќ" бр. 6/32. 

Основачот Стаменов Ратко од Кавадарци, ул. "Вељко 
Влаховиќ" бр. 6/32 основа друштво за трговија, производ-
ство, услуги и транспорт ИНТЕР АС-ИМПЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Кавадарци. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.30, 
01.41, 01.41/1, 01.41/3, 15.61, 15.81/1, 15.91, 15.93, 15.98/2, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 
51.19, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.24, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 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, 
51.61, 51.62, 51.66, 51.70. 

Во НТП надворешна трговија со прехранбени и неп-
рехранбени производи, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, посредување и застапување во областа 
на прометот со стоки и услуги, комисиони работи, консиг-
национи работи, реекспорт на стоки. 

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

Управител е Стаменов Ратко од Кавадарци и е со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3992/2001.           (29553) 

_____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3874/2001 од 14.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043081?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, угостителство, трговија и услуги Л-И-К ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "16-та Македонска бригада" бр. 
10/1-3. 

Основач: Константин Тодоров, Скопје, ул. "Мито Ха-
џивасилев" бр. 10, Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 15.51, 15.81, 15.82, 15.85, 15.93, 
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, 51.52, 51.54, 51.57, 51.62, 51.61, 
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, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени 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 си-
те свои средства. 

 

Управител: Константин Тодоров, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3874/2001.           (29554) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3866/2001 од 8.11.2001 година во регистарската влош-
ка бр. 02043073?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги МАГОНИА ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул. "III МУБ" бр. 67-б/12. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.98/2, 21.12, 21.22, 
21.25, 50.10, 50.30, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 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, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на патници и стока, малограничен промет 
со Грција, Бугарија и СРЈ, меѓународна шпедиција. 
     Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка со неограничени овластува-
ња. 

За преземените обврски во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Марина Здравковска, управител на друштвото без ог-
раничување на овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3866/2001.           (29555) 

____________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. 
бр. 334/2001 од 01.12.2001 година во регистарската влош-
ка бр. 01-19897 Битола, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на Приватната здравствена 
организација-ординација по општа медицина "ТЕМИН" 
Охрид П. О., Струга ул. "Јане Сандански" бр. 26. 

Во Приватната здравствена организација-ординација 
по општа медицина "ТЕМИН" Охрид П. О. на лицето Уг-
риноски Трпко му престанува функцијата директор и ов-
ластувањето за застапување. 

Лицето Милески Звездан ќе ја врши функцијата дирек-
тор и е лице овластено за застапување на ПЗО. 

Од Основниот суд  Битола - Битола, Срег. бр. 
334/2001.           (29565) 

____________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. 
бр. 328/01 од 1.11.2001 година во регистарската влошка 
бр. 1-19707, ја запиша во судскиот регистар промената на 
неовластено лице на ОУ "Стив Наумов" с. Пласница, 
Пласница. 

Промена на лице овластено за застапување на ОУ 
"Стив Наумов" с. Пласница. 

Му престанува овластувањето за застапување на лице-
то Чедомир Димоски и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Абдуравман Асано-
ски в.д. директор. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 328/01.
           (29566) 

____________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. бр. 
335/2001 од 30.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 
2-82, ја запиша во судскиот регистар промената на овласте-
но лице на Градежна занаетчиска задруга "СОЛИДНОСТ" 
с. Драслајца - Струга П.О. 
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Промена на лицето овластено за застапување директор 
на Градежната задруга "СОЛИДНОСТ" с. Драслајца-
Струга П.О., с. Драслајца, Струга. 

Му престанува овластувањето за застапување на досе-
гашниот директор Далчески Владимир и се брише од ре-
гистарот. 

Во задругата пристапува лицето Далческа Билјана и во 
регистарот се запишува со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 335/2001.
           (29567) 

___________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. 
бр. 336/2001 од 9.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 1-610, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Водостопанство "Охридско Езеро" Ох-
рид, ул. "Живко Чинго" 8, Охрид. 

Му престанува овластувањето за застапување на Во-
достопанство "Охридско Езеро"-Охрид на Лазе Грозданов 
и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување Сашо Алче-раководи-
тел-директор. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 336/2001.
           (29568) 

____________ 
 

 Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. 
бр. 355/2001 од 15.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-85, го запиша во судскиот регистар усогласување-
то со Законот за заштита на децата и со националната кла-
сификација на дејностите на Јавна установа за деца - Дет-
ска градинка "Естреја Овадија -Мара" - Битола, Наум Нау-
мовски - Борче бб - Битола. 

Промена на назив на РО за згрижување, воспитание и 
образование на деца од предучилишна возраст "Естреја 
Овадија - Мара" Битола и новиот назив гласи: Јавна уста-
нова за деца - Детска градинка "Естреја Овадија - Мара" 
Битола. Усогласување со Законот за заштита на децата 
("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000). 

Усогласување на дејноста со НКД - 85.32/1 - Установи 
за дневен престој на деца. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 355/2001.
           (29569) 

___________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 
бр. 948/2001 од 12.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 001729, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на статут на Друштвото за производство и монтажа на ме-
тални конструкции МЕТАЛЕЦ АД - Прилеп увоз- извоз 
Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр. 2/11. 

Се врши измена на статутот на МЕТАЛЕЦ АД соглас-
но ЗТД. 

Се менува чл. 16 и гласи: 
Основната главница се состои од 25.997 акции и тоа: 
- 20.056 обични акции кои во вкупната главница учес-

твуваат со 77,15%; 
- 2601 запишани акции резервирани за продажба  под 

повластени услови ( 7 години отплата со  2 години грејс 
период) кои во вкупната главница учествуваат со 10,00%; 

- 1194 обични акции издадени на Агенцијата за прива-
тизација за натамошна продажба, кои во вкупната главни-
ца учествуваат со 4,59%; 

-2194 приоритетни акции издадени на Фондот за ПИ-
ОМ, кои во вкупната главница учествуваат со 8,25%; 

- со право на управување се 23.851 акции, односно 
Собранието на АД има 23.851 можни гласови. 

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 
ДЕМ. 

Се менува член 65 и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 

Надзорниот одбор на друштвото е составено од 7 чле-
на. Најмалку еден член мора да е државјанин на РМ и ли-
це кое не е во работен однос во друштвото. Членовите на 
Надзорниот одбор ги именува Собранието на друштвото. 
За член на Надзорен одбор може да биде именувано прав-
но и физичко лице кое е деловно способно. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
948/2001.           (29570) 

___________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 
бр. 979/2001 од 24.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 001350, го запиша во трговскиот регистар проширу-
вањето на дејност на Трговско друштво за производство, 
трговија, туризам и услуги "ФЛАМУРТАРИ" Теута Зиба 
ДООЕЛ увоз-извоз Струга, с. Радолишта, Струга. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/3, 01.12, 01.12/2, 01.21, 
01.22/1, 01.24. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
979/2001.           (29571) 

___________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 
бр. 980/2001 од 24.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 007418, во трговскиот регистар го запиша проширу-
вањето на дејност на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги Агрон Суло "АЛНЕГА - КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ Струга, ул. "Зуфер Мусиќ" бр. 
46, Струга. 

Дејности: 71.40, 72.60, 71.10, 55.22, 60.22. 
Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 

980/2001.           (29572) 
____________ 

 
Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 

бр. 1082/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 007327, ја запиша во трговскиот регистар про-
мената на управител на Трговското друштво за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги "ДЕГРАД" Клен-
коски Ајнур ДООЕЛ увоз-извоз с. Боровец, опш. Лабу-
ништа. 

Промена на управител: се брише Кленкоски Ајнур, а 
се именува Кленкоска Хемнолина. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1082/2001.           (29573) 

___________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 
бр. 1097/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 01013152?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето на содружник на Друштвото за 
угостителство, производство, услуги и трговија на големо 
и мало "МАРТОЗ" увоз-извоз ДОО, Битола ул. "Борис 
Буџески" бр.7/52, Битола. 

Истапува од содружник лицето Мартиновски Тони. 
Во друштвото остануваат двајцата содружници: Стој-

ковски Марјан и Атанасовски Златко со 50% учество во 
основната главница. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1097/2001.           (29574) 

___________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 
бр. 1102/2001 од 9.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 01001590, ја запиша во трговскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Акционерското 
друштво за електротехника, електроника и автоматика 
"МИКРОН" - Прилеп, ул. "Крушевско Џаде" бб. 

Промена на лицето овластено за застапување на Акци-
онерското друштво за електротехника, електроника и ав-
томатика "Микрон" Прилеп. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
друштвото и во надворешно трговското работење на лице-
то Боцески Златко - претседател на Управниот одбор и се 
брише од регистер. 
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Лице овластено за застапување и во надворешно тр-
говското работење е Николоски Ѕвонко - претседател на 
Управен одбор. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1102/2001.           (29575) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 

бр. 1110/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка  бр. 005715, ја запиша во трговскиот регистар про-
мената на содружник и управител на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало Бети БЕ-ПЕ-
ТО увоз-извоз Битола, ул. "Стив Наумов" бр. 12, Битола. 

Од друштвото истапува единствениот содружник -    
лицето Крстевска Бети. 

Во друштвото пристапува лицето Ѓореска Јагода. 
Се врши промена на управителот на друштвото. 
Нов управител на друштвото е лицето Ѓореска Јагода 

од Битола, ул. "Прилепска" бр. 2. 
Се брише поранешниот управител на друштвото - лицето 

Крстевска Бети од Битола, ул. "Стив Наумов" бр. 12. 
Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 

1110/2001.           (29576) 
____________ 

 
Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 

бр. 1114/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 012062, го запиша во трговскиот регистар проширување-
то на дејност на "ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ" Друштво за 
компјутерски и средни активности, производство, инжене-
ринг, посредување, издавање и услуги ДОО Битола, Битола, 
"Стреја Нахмијас" бр. 5. 

Друштвото врши проширување на дејностите и тоа: 
29.11, 29.12, 29.13, 19.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 
29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.40, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 
36.30, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
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, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.11, 
70.12, 70.20, 71.34, 73.10, 73.20, 73.30, 74.83, 92.11, 92.12, 
92.13, 92.34, 95.00. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1114/2001.           (29577) 

___________ 
 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 
бр. 1120/2001 од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013298, ја запиша во трговскиот регистар про-
мената на Друштвото за трговија, производство и услуги 
Елица ВЕДА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, с. Лого-
варди. 

Во друштвото за трговија, производство и услуги Ели-
ца ВЕДА увоз-извоз Битола ДООЕЛ с. Логоварди, Битола 
се менува управителот Ангелина Ивановска и и престану-
ва овластувањето и се брише од судскиот регистар. 

За нов управител се назначува Елица Ивановска од с. 
Логоварди, како управител без ограничување. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1120/2001.            (29578) 

____________ 
 

Основниот суд Битола _ Битола, со решението П. Трег. 
бр. 1121/2001 од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 003768, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на "Агроплод" АД Ресен за производство, пре-
работка и промет  увоз-извоз со П.О., ул. "29-ти Ноември" 
бр. 6, Ресен.  

Согласно извршените промени во начинот на управу-
вање во АД како овластени членови на одборот на дирек-
тори - извршни директори со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности се: 

- Круме Јовановски, Кирил Илиевски, Симо Таневски, 
Љубомир Јовановски. 

Му престанува овластувањето на Кирил Илиевски 
претседател на Управниот одбор. 

 
 

Се разрешува Надзорниот одбор и Управниот одбор, а се 
запишуваат лицата овластени за застапување. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1121/2001.           (29579) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1364/2001, од 11.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 010795, го запиша во трговскиот регис-
тар Планот за припојување на Друштво за трговија на го-
лемо и мало БАЛИС експорт-импорт Веропулос ДООЕЛ 
ул. "Маршал Тито" бб, Битола. 

Запишување на План за припојување на Друштво за трго-
вија на големо и мало БАЛИС експорт-импорт Веропулос 
ДООЕЛ кон Трговско друштво за производство, промет и ус-
луги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје, донесени од управители-
те на друштвата на ден 05.12.2001 година, а заведени кај 
ДОО БАЛИС под бр. 03-1/20, а кај ДООЕЛ ВЕРОПУЛОС за-
веден под бр. 01/508. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1364/2001.                                                  (89) 
__________________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 1355066 на име Делјановски Тодор, ул "Иво 
Лола Рибар" бр. 70-а 1/7, Скопје.                                   (637) 
Пасош бр. 1516883 на име Делјановски Теодор, ул. "Иво 

Лола Рибар" бр. 70-а 1/7, Скопје.                          (638) 
Пасош бр. 862786 на име Иса Башким, ул. "Мислешески 

пат" бб, Струга.                                                         (32424)  
Пасош бр. 1255608 на име Алији Тефик, с. Г. Бањица, Гос-

тивар.                                                                             (22852) 
Пасош бр. 1321353 на име Ѓорѓиев Зоран, ул. "К Крстев" 

бр. 99, Неготино.                                                      (32512)  
Пасош бр. 52736 на име Јолушески Слободан, ул. "Вин-

ковачка" бр. 23, Охрид.                                         (32777) 
Пасош бр. 126844 на име Љиан Ферати, с. Ваксинце, 

Куманово.                                                                           (30166) 
Пасош бр. 915840 на име Солески Венко, с. Трновци, Би-

тола.  
Пасош бр. 0498918 на име Џоко Караризов, ул. "Загребска" 

бб, Гевгелија.                                                     (32791) 
Пасош бр. 456350 на име Абдулаи Бесим, Гостивар. 
Пасош бр. 245609 на име Роми Куртиши, ул. "164" бр. 9, 

Тетово. 
Пасош бр. 1163453/99 издаден од УВР-Крушево на име 

Сафет Авмедовски, с. Сажедво, Крушево.                  (413) 
Пасош бр. 247053/94 издаден од УВР-Тетово на име Раман 

Беќири, с. Чифлик, Тетово.                                      (416) 
Пасош бр. 1434930 издаден од УВР-Тетово на име Лирим 

Зеќири, с. Боговиње, Тетово.                             (417) 
Пасош бр. 726907/95 издаден од УВР-Скопје на име Брава 

Ридван, ул. "378" бр. 4, Скопје.                           (418) 
Пасош бр. 0006997 издаден од УВР-Скопје на име 

Атанасиева Виолета, ул. "А. Бујнов" бр. 23, Скопје.(419) 
Пасош бр. 833668 издаден од УВР-Скопје на име 

Михајловски Спасен, ул. "V. Комаров" бр. 36/2-6, Скопје.         
                                                                                               (420)  
Пасош бр. 449305/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Илиевски Стојан, бул. "АСНОМ" бр. 68/1-20, Скопје. 422 
Пасош бр. 1246425/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Атанасовска Билјана, ул. "Т. Арсовски" бр. 43/2-24, Скопје.                                
(427) 
Пасош бр. 127287199 издаден од УВР-Скопје на име Би-

љал Нехат, с. Мојанци, Скопје.                                    (430) 
Пасош бр. 1353288/00 издаден од УВР-Скопје на име Џе-

ваире Адеми, ул. "Шуто Оризари 37" бр. 36, Скопје.  
             (431) 

Пасош бр. 145702 издаден од УВР-Скопје на име Сели-
мовски Џавид, с. Љуботен, Скопје.                                 (432)  
Пасош бр. 1115964/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Сервет Беља, ул. "Дижонска" бр. 39, Скопје. 
Пасош бр. 1455194 издаден од УВР-Скопје на име Исмет 

Шкријељ, с. Љубин. Скопје. 
Пасош бр. 1486903 издаден од УВР-Тетово на име Алити 

Фадил, с. Грчец ул. "1" бр. 51, Тетово. 
Пасош бр. 1073123 издаден од УВР-Скопје на име Ферхат 

Хасан, ул. "Виетнамска" бр. 33, Скопје. 
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Пасош бр. 1362367 издаден од УВР-Куманово на име 

Салахи Ељхам, с. Опае, Куманово. 
Пасош бр. 1573935 на име Манасијевски Александар с. 

Три Чешми, Штип. 
Пасош бр. 1368897 на име Шонтевски Дончо, ул. "М. Ти-

то" бр. 20-3/9, Струмица. 
Пасош бр. 10768 на име Халиловиќ Менсур с. Лажани, 

Прилеп. 
Пасош бр. 0454202 на име Карајанов Перо, Гевгелија. 
Пасош бр. 1063716/98 издаден од УВР-Куманово на име 

Алији Реџеп, с. Виштица, Куманово.                     (404) 
Пасош бр. 1314844 издаден од УВР-Тетово на име Бесник 

Љума, ул. "Ј. Златановски" бр. 93, Тетово.           (405) 
Пасош бр. 1166658 издаден од УВР-Тетово на име Јашари 

Хихмет, с. Пласница, Тетово.                                (406) 
Пасош бр. 1515756/01 издаден од УВР-Скопје на име Сев-

даиљ Азири, с. Арачиново, ул. "100" бр. 69, Скопје. 
                                                                                                (408) 
Пасош бр. 1413970 издаден од УВР-Скопје на име Сми-

левски Блашко, ул. "Н. Русински" бр. 3-а/2-28, Скопје.   
                                                                                                (462) 
Пасош бр. 1152290 издаден од УВР-Куманово на име Сел-

мани Шќиприм, с. Лојане, Куманово.                     (551)  
Пасош бр. 1289227/99 издаден од УВР-Велес на име Сафит 

Имеровски, с. Бузалково, Велес.                       (624) 
Пасош бр. 1347208 издаден од УВР-Скопје на име Калоли 

Бесник, ул. "А. Дундиќ" бр. 171, Скопје.            (625)   
Пасош бр. 1114578 издаден од УВР-Скопје на име Бајрами 

Месид, ул. "М. Тито 8" бр. 12, Скопје.                  (633)  
Пасош бр. 0910074 издаден од УВР-Скопје на име Реџепи 

Абедин, ул. "3" бр. 2, с. Идризово, Скопје.     (651)  
Пасош бр. 1075574 издаден од УВР-Куманово на име 

Трајковски Марјан, нас. Иго Тричковиќ, ул. "14" бр. 47, Ку-
маново.                                                                                (660) 
Пасош бр. 1485355 издаден од УВР-Тетово на име Флорим 

Халили, с. Ораше, Тетово.                                 (701) 
Пасош бр. 0568779 издаден од УВР-Велес на име Стефа-

нов Орце, ул. "О. Џинот" бр. 104, Велес.                 (718)  
Пасош бр. 442041 издаден од УВР-Скопје на име Алајдин 

Мамут, ул. "А. Бујанов" бр. 6/8, Скопје.                (735)  
Пасош бр. 1246834/00 издаден од УВР-Тетово на име Ја-

шари Басри, с. Копачин Дол, Тетово.                        (744) 
Пасош бр. 1393188 издаден од УВР-Пробиштип на име 

Николова Мери, ул. "8-ми Септември" бр. 9/4, Пробиштип.                                               
(752) 

                                            

Врз основа на член 10 и 33 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки во Агенцијата на Република Македонија за 
приватизација, објавува   

 

Пасош бр. 1525950 издаден од УВР-Пробиштип на име 
Николов Ивица, ул. "8-ми Септември" бр. 8/4, Пробиштип.         
(756)  

                                                                                   
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ Пасош бр. 1593926 издаден од УВР_Прилеп на име Ѓор-
ѓиоски Горан, ул. "Т. Тарцан" бр. 1/7, Прилеп.    (761) 
Пасош бр. 1286734 издаден од УВР-Кочани на име 

Лазаревски Влатко, с. Мојанци, Кочани.                      (765) 
Пасош бр. 1143339 издаден од УВР-Гостивар на име 

Фејзулаи Ибрахим, с. Градец, Гостивар.                       (788) 
Пасош бр. 1288268/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Имран Бучи, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје.         (807) 
Пасош бр. 791751 издаден од УВР-Скопје на име Ристов 

Трајче, ул. "Герника" бр. 4, нас. Драчево, Скопје. 862 
Пасош бр. 1212694 издаден од УВР-Тетово на име Усеини 

Таип, ул. "167" бр. 98, Тетово.                                   (866) 
Пасош бр. 1458035 издаден од УВР-Скопје на име Фета 

Таналари, с. Рашче, Скопје.                                              (873) 
Пасош бр. 1026192 издаден од УВР-Скопје на име Пос-

толовски Владимир, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-14, Скопје.      
(920) 

                                                                       

- вршење на финансиска, сметководствена и правна 
контрола на законитоста и правилноста на постапката, врз 
основа на член 106 од Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал ("Службен весник на 
РМ" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/00); 

Пасош бр. 1034662 на име Ибраими Абдилќерим, с. 
Пршовце, Тетово.                                                             (32792) 
Пасош бр. 1296105 издаден од УВР-Куманово на име 

Ислами Бурхан, с. Лојане, Куманово.                          (1260)  
Пасош бр. 1232080 издаден од УВР-Скопје на име Иванова 

Билјана, бул. "П. Одреди" бр. 97/27, Скопје. 
                                                                                              (1261) 
Пасош бр. 1176995 издаден од УВР-Куманово на име 

Мукадес Фетаи, с. Слупчане, Куманово.                     (1080) 
Пасош бр. 1091573 издаден од УВР-Тетово на име Омери 

Хикмет, с. Бродец, Тетово.                               (1085) 
Пасош бр. 0476071 издаден од УВР-Скопје на име Рефик 

Шкрета, ул. "Јајце" бр. 22, Скопје.                       (1089) 
Пасош бр. 353757 издаден од УВР-Скопје на име Ќатовиќ 

Решад, ул. "Р. Хаџипанзова" бр. 66, Скопје.       (1093)  
Пасош бр. 1353595 на име Адеми Хисен, ул. "Афус Па-

шина" бр. 11, Скопје.                                                          (1098) 
Пасош бр. 134933 издаден од УВР-Тетово на име Петров 

Ивица, с. Јагуновце, Тетово.                                   (1225) 
Пасош бр. 1216844 издаден од УВР-Скопје на име Радон-

чиќ Суада, ул. "К. Неделковски" бр. 50/12, Скопје. 
                                                                                              (1238) 
Пасош бр. 0020872 на име Ангелов Јордан, с. Драгоб-раш-

те, Виница.                                                                    (1381) 
Работна книшка на име Јовановски Игор, ул. "Лесковачка" 

бр. 29, Куманово.                                                (32779) 
Работна книшка на име Назиф Мемети, с. Руница, Ку-

маново.                                                                                 (32780) 
Работна книшка на име Стојановска Марина, издадена во 

Скопје, се огласува за неважна. 
Диплома на име Јовановски Игор, ул. "Лесковачка" бр. 29, 

Куманово.                                                               (32778) 
Даночна картичка  на име "АРБАНА-1" ДООЕЛ, с. 

Матејче, Куманово.                                                          (32782)   
Даночна картичка на име "МАХАГОНИЈА" ДООЕЛ, с. 

Матејче, Куманово.                                                     (32781) 
____________________________________________________ 

 
Ј А V Н И   П О V И Ц И 

 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето е Агенцијата на Република 

Македонија за приватизација, ул."Никола Вапцаров" бр. 7, 
п.ф. 410 Скопје. 

1.2. Предмет на јавниот повик, број 1/2002 е прибира-
ње на документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на јавната на-
бавка на услуги. 

1.3. Услугите се состојат од: 
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- вршење на длабинско снимање ( дуе дилигенце) за 
одредени претпријатија по барање на Агенцијата; 

- консултантско-експертски услуги за продажба на ак-
циите и уделите на Агенцијата; 

- изработка на проценки на вредноста на претпријати-
јата во согласност со Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал ("Службен весник на 
РМ" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/00) и 
Методологијата за проценка на вредноста на претпријати-
јата со општествен капитал; 

- обука на проценители за проценка на вредноста на 
претпријатијата со општествен капитал, согласно член 4 
од Правилникот за издавање овластување на проценители 
за проценка на вредноста на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

Услугите ќе се извршат сукцесивно во текот на годи-
ната според потребите на набавувачот. Набавката може да 
се подели. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лица. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Комисијата за јавни набавки на Агенцијата на Ре-

публика Македонија има потреба од претходно утврдува-
ње на подобност на понудувачите (претквалификација), 
преку документација, врз основа на која ќе се оцени спо-
собноста на понудувачите за извршување на предметот на 
набавката и од кои ќе побара понуда. 

2.2. Понудувачите, своето учество на јавниот повик 
можат да го пријават за извршување на предметот на на-
бавката согласно член 35 од Законот за јавни набавки. 
Покрај документацијата наведена во член 35 од Законот за 
јавни набавки понудувачите треба да достават и: 

- податок за бројот на вработени овластени ревизори и 
проценители со општо овластување; 

- кратко резиме за секој овластен ревизор и процени-
тел, за нивната квалификација и искуство вклучувајќи 
академско образование и квалификации, членство во про-
фесионални ревизорски, сметководствени и проценител-
ски здруженија, детали за искуство во работа на ревизии, 
сметководство и проценки; 

- листа на поголеми тековни и поранешни клиенти со 
видот на дадените услуги на секој клиент; 

- податоци за ангажирање и искуство во процесот на 
приватизација и ревизија. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 
3.1. Понудувачите треба да приложат документи и по-

датоци кон пријавата согласно член 35 од Законот за јавни 
набавки и глава II, точка 2.2. од овој повик. Исполнување 
на горенаведените услови се докажува со документи (ори-
гинален примерок или копија заверена кај нотар) и пода-
тоци кои се приложуваат кон пријавата за понуда. 

3.2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот по-
вик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

3.3. Рокот за доставување на понудите  е 10 дена од де-
нот на објавување во "Нова Македонија", "Дневник" и 
"Службен весник на РМ". 

3.4. Документацијата се доставува до набавувачот на 
следната адреса: Агенција на Република Македонија за 
приватизација, ул."Никола Вапцаров" бр. 7, п.ф. 410 Скоп-
је, Комисија за јавни набавки. 

 
 
 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Документацијата која нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која не е изработена според бара-
њата на повикот и Законот за јавни набавки нема да се 
разгледува. 

 
                                             Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката број 02-
40/1 од 09.01.2002 година, Комисијата за јавни набавки на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Р. Македонија - Подрачна единица Кичево, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВА-

ЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ  
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на јавниот повик број 1/2002 е ЈП за стопа-

нисување со станбен и деловен простор на Р. Македонија - 
Подрачна единица Кичево, ул. "11-ти Септември" бр. 103, 
Кичево. 

Предмет на јавниот повик број 1/2002 е прибирање на 
документација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите како можни носители на набавка за приби-
рање на понуди за изведба на градежни, градежно-занает-
чиски и сите останати инсталатерски работи на  станбено-
деловниот објект во Кичево на "Булевар Ослободување" 
бб со катност СУ+П+4. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите правни и физички лица регистрирани за ваков 
вид дејност со седиште во Република Македонија.  

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство 
на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување 

со станбен и деловен простор на Р. Македонија - Подрач-
на единица Кичево, има потреба од утврдување на подоб-
ност на понудувачи (претквалификација) преку докумен-
тација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утвр-
дување на изведувач на градежни, градежно-занаетчиски 
и инсталатерски работи на станбено деловен објект во Ки-
чево на "Булевар Ослободување" бб. 
Понудувачите своето учество на јавниот повик да го 

пријават со документација со која ќе го докажат следното: 
- техничко технолошки бонитет  (член 23 од Законот 

за јавни набавки); 
- економско финансиски бонитет - оригинал или копие 

заверено од нотар (член 22 од Законот за јавни набавки); 
- расположива опрема и други физички капацитети за 

реализација на набавката; 
- список на квалификувани работници што ќе бидат 

ангажирани на конкретниот објект; 
- список на изградени објекти со вредност во послед-

ните 3 години; 
- список на стручен кадар; 
- референци; 
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- доказ - извод од судска евиденција или друг соодве-
тен документ од надлежен орган, со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, 
како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана за вршење на дејност; и 

Понудите се доставуваат до набавувачот - Јавно прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Р. Македонија - Подрачна единица Кичево, ул."11-ти 
Септември" бр. 103, 6250 Кичево поштенски фах 65, со 
назнака "за комисија за јавни набавки", препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на набавувачот. Ог-
раничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на РМ" и во едно од печате-
ните дневни јавни гласила. 

-
 
 документ за регистрација на дејноста. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата да ги приложат докумен-

тите и податоците од точка 2 на овој повик. 
Документацијата и другите податоци се доставуваат во 

затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи 
ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Тој 
несмее да содржи никаква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да  биде доставена во утврде-

ниот рок и онаа која нема да биде изработена според барање-
то содржано во повикот, нема да се разгледува. Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) де-

на од последното објавување во јавните гласила. 
                                              Комисија за јавни набавки  
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Р.бр. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
Акциите ќе бидат
Повеќе информа

хттп://њњњ.мпа.орг.м
 

 
Врз основа на чле

ниот данок на доход 
кедонија" бр. 80/93,
50/2001 и 52/2001), м

 
О

 
1. Личното ослоб

точка 3 од Законот за
година на годишно ни

2. Личното ослоб
од плата од работен о
во износ од 2.600 ден
Законот. 

 
  Бр. 08-657/1        

9 јануари 2002 година
     Скопје  
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АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

О Д Л У К И 
 ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА  

ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА П ОДАЖБА НА БЕРЗА Р
 

Акционерско друштво есто 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Продажна це-
на на капита-
лот (ЕУР) 

Иднина Кратово 13.30% 438,703 
Еренику комерц Скопје 15.58% 40,035 
Текстилпромет Куманово 34.73% 1,243,073 
Фабрика за пивски слад Прилеп 85.00% 763,311 
Макотекс Скопје 42.69% 1,437,004 
Бетон Штип 9.94% 103,900 
ИГМ Слога Ресен 66.24% 342,981 
Зора Гевгелија 80.96% 2,882,158 
Дојран Нов Дојран 40.28% 115,997 
Мисла Скопје 9.07% 12,517 
Дајмон МД Кавадарци 7.41% 67,818 
11 Октомври-Еуроламинат Прилеп 34.01% 43,365 
Аутомакедонија Скопје 34.69% 891,538 
Центро Скопје 1.90% 330,959 
Фриго-Мак Неготино 55.00% 42,182 

  
 понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
ции во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: 
к 
 
 
 

н 11, став 2 од Законот за персонал-
("Службен весник на Република Ма-
 3/94, 70/94, 21/96, 28/97, 8/2001, 
инистерот за финансии 

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 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

 Б Ј А V У V А ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ  НА  ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2001 ГОДИНА одување утврдено во член 10 став 1 

 персоналниот данок на доход за 2002 
во, изнесува 31.200 денари. 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во декември 
2001 година во однос на ноември 2001 година е - 0,003. 

одување по основ на лични примања 
днос и пензија, месечно се утврдува 
ари, согласно со член 15-а став 3 од 2. Коефициентот на порастот на цените на произво-

дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на декември 2001 година е 

                   Министер за финансии,  - 0.025. 
                    Никола Груевски, с.р. 
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3. Коефициентот на цените на производителите на ин-
дустриски производи од секој месец во годината до крајот 
на годината е: 

Преглед по месеци 
 
јануари февруари март април 
-0,006 -0.024 -0.025 -0.026 
мај јуни јули август 

-0.021 -0.030 -0.030 -0.025 
септември октомври ноември декември 

-0.021 -0.006 -0.003 0.000 

30. Одлука за распределба на дел од вишоците 
на приходите над дозволеното ниво на пот-
рошувачка во 2001 година................ 12

31. Одлука за пренесување на правото на корис-
тење на недвижен имот........................... 12

32. Одлука за распределба на имотот и парич-
ните средства на Заводот за платен промет 
што нема да бидат распределени заклучно 
со 31.12.2001 година...................... 13

33. Одлука за давање концесија за вршење дета-
лни геолошки истражувања на минералната 
суровина - минерална вода и гас ЦО2 на ДО-
ОЕЛ "ВАЗАР" - Прилеп на локалитетот во 
близина на с. Рибарци - Битол-
ско.......................................................... 13

34. Одлука за давање концесија за вршење де-
тални геолошки истражувања на минерална-
та суровина - украсен камен (калцитски 
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