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574. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лик  Македонија, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Сашо Трајан Давитков, од Кратово, 
2. Ласте Стојмен Ивановски, од Скопје. 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Тасе Никола Коцев, од Кочани, во траење од 2 

месеци,  
2. Миле Николчо Шапков, од Радовиш, во траење 

од 3 месеци, 
3. Енвер Адем Гури, од Скопје, во траење од 6 месеци, 
4. Енвер Невзат Џеладин, од Скопје, во траење од 5 

месеци, 
5. Исљам Изет Ајрули, од Тетово, во траење од 3 

месеци, 
6. Илија Александар Соколов, од Радовиш, во трае-

ње д 1 година. о 
III 

Извршувањето на казната затвор му се замени со 
условна осуда за време од 3 години на осуденото лице: 

1. Симоновски Спасе Никола, од Скопје, во траење 
од 4 месеци.  

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
1. Ацо Симо Младеновски, од Скопје, во траење од 

5 месеци, 
2. Горанчо Никола Гарески, од Кавадарци, во трае-

ње од 6 месеци, 
3. Живко Јован Христов, од Струмица, во траење од 

1 година. 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
        Бр. 07-351   Претседател 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
575. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.03.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА  
Член 1 

Со оваа одлука се пренесува правото на користење 
на патничките моторни возила од органите на државна-
та управа на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, и тоа: 

1. Од Министерството за внатрешни работи мотор-
ните возила: 

- со регистарска ознака СК-628-МИ, марка - 
Mercedes Benz, (Blind), тип - 600, број на шасија - WD-
B140057-1A-432676, број на мотор - 12098212011581, 
година на производство - 1999, сила на моторот во КW 
- 290, работна зафатнина на моторот во цм3 - 5987, ме-
ста за седење - 4+1. 

- со регистарска ознака СК-328-ЈГ, марка - Mercedes 
Benz, тип - 320 Ѕ, број на шасија - WDB2200651А0955-
92, број на мотор - 1129443063261, година на производс-
тво - 1999, сила на моторот во КW - 165, работна зафат-
нина на моторот во цм3 - 3000, места за седење - 4+1. 

- со регистарска ознака СК-010-ЈУ, марка - Merce-
des Benz, тип - С350 TD, број на шасија - WDV14013-
41А231905, број на мотор - 60397112013691, година на 
производство - 1994, сила на моторот во КW - 110, ра-
ботна зафатнина на моторот во цм3 - 2590, места за се-
дење - 4+1. 

- со регистарска ознака СК-464-КБ, марка - Krajsler, 
(Blind), тип - Grand Ciroki, број на шасија - 1J4GW48SY-
C376331, број на мотор - YC376331, година на произ-
водство - 2000, сила на моторот во КW - 145, работна за-
фатнина на моторот во цм3 - 3958, места за седење - 4+1. 

- со регистарска ознака СК-280-KC, марка - Krajler, 
тип - Stratus LX 2,5, број на шасија - 1C3EMB6H1YN29-
7849, број на мотор - YN297849, година на производство 
- 2000, сила на моторот во КW - 120, работна зафатнина 
на моторот во цм3 - 2497, места за седење - 4+1. 

2. Од Министерството за финансии моторните во-
зила: 

- со регистарска ознака СК-140-ЈB, марка - 
Mercedes Benz, тип - E 200 Kompresor, број на шасија - 
WDB210048-1B-212836, број на мотор - 111957-32-
012975, година на производство - 2000, сила на мото-
рот во КW - 120, работна зафатнина на моторот во цм3  

- 1998,   места за седење 4+1. 
- со регистарска ознака СК-660-ДИ, марка - Zastava, 

тип-Jugo 1.1 GH, број на шасија - 00960803, број на мо-
тор-1067789, година на производство - 1987, сила на 
моторот во КW - 40, работна зафатнина на моторот во  
цм3 - 1116, места за седење - 4+1. 

- со регистарска ознака СК-141-ЈБ, марка - VW, тип 
- Jetta D, број на шасија - WVWZZZ1GZMW588164, 
број на мотор - 1V078299, година на производство - 
1991, сила на моторот во КW - 44, работна зафатнина 
на моторот во  цм3 - 1589, места за седење - 4+1. 

- со регистарска ознака СК-785-ХМ, марка - Seat, тип 
- Ibiza 1,4 CL, број на шасија - VSSZZZ6KZZR744935, 
број на мотор - ABD587375, година на производство - 
1995, сила на моторот во КW - 44, работна зафатнина на 
моторот во  цм3 - 1391, места за седење 4+1. 

- со регистарска ознака СК-041-ГФ, марка - Seat, тип 
- Ibiza 1,4 CL, број на шасија - VSSZZZ6K33R 164134, 
број на мотор - ABD 0570407, година на производство - 
1996, сила на моторот во КW - 44, работна зафатнина на 
моторот во  цм3 - 1391, места за седење 4+1. 

- со регистарска ознака СК-782-ХМ, марка - Seat, 
тип - Ibiza 1,5 CL, број на шасија - VSSZZZ6KZVRO39-
246, број на мотор - AER 023146, година на производс-
тво - 1997, сила на моторот во КW - 40, работна зафат-
нина на моторот во  цм3 - 1043, места за седење 4+1. 
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- со регистарска ознака СК-363-КД, марка - Seat, тип 
- Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KR1R125915, 
број на мотор - AKK228699, година на производство - 
2000, сила на моторот во КW - 44, работна зафатнина на 
моторот во  цм3 - 1390, места за седење 4+1. 

- со регистарска ознака СК-878-КД, марка - Seat, тип 
- Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KZ1R059152, 
број на мотор - AKK214228, година на производство - 
2000, сила на моторот во КW - 44, работна зафатнина 
на моторот во  цм3 - 1390, места за седење 4+1. 

- со регистарска ознака СК-317-KН, марка - Seat, тип 
- Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KZ1R245588, 
број на мотор - AKK232552, година на производство - 
2001, сила на моторот во КW - 44, работна зафатнина на 
моторот во  цм3 - 1390, места за седење 4+1. 

- со регистарска ознака СК-214-ЛЛ, марка - Seat, тип 
- Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KZ1R244969, 
број на мотор - AKK232515, година на производство - 
2001, сила на моторот во КW - 44, работна зафатнина на 
моторот во  цм3 - 1390, места за седење 4+1. 

- со регистарска ознака СК-174-КР, марка - Ford, 
тип - Eskort, број на шасија - WFOBXXOCABHC34071, 
број на мотор - FUAHC34071, година на производство - 
1988, сила на моторот во КW - 54, работна зафатнина 
на моторот во  цм3 - 1392, места за седење - 4+1. 

3. Oд Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи - Подрачна единица Охрид моторно возило со 
регистарска ознака ОХ-099-РД, марка - Zastava, тип -
Jugo 45 E, број на шасија - VHX145A00-00175851, број 
на мотор - 100G1064-152068, година на производство - 
1987, сила на моторот во КW - 33,1, работна зафатнина 
на моторот во  цм3 - 903, места за седење - 4+1. 

4. Од Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи - Подрачна единица Битола моторно возило со 
регистарска ознака БТ-283-БМ, марка - Zastava, тип - 
Lada Riva 1300, број на шасија - КО420934, број на мо-
тор - 0428588, година на производство - 1989, сила на 
моторот во КW - 52.9, работна зафатнина на моторот 
во  цм3 - 1294, места за седење - 4+1. 

5. Од Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи - Подрачна единица Куманово моторните во-
зила: 

- со регистарска ознака КУ-610-БИ, марка -  Zasta-
va, тип - Jugo 55 Koral, број на шасија - 00813616, број 
на мотор 1253346, година на производство - 1989, сила 
на моторот во КW - 40, работна зафатнина на моторот 
во  цм3 - 1116, места за седење - 4+1. 

- со регистарска ознака КУ-622-БИ, марка - Zastava, 
тип - Jugo 55 Junior, број на шасија - VX1145A007533-
09, број на мотор - 1375714, година на производство - 
1990, сила на моторот во КW - 40, работна зафатнина 
на моторот во  цм3 - 1116, места за седење - 4+1. 

6. Од Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи - Подрачна единица Струмица моторните во-
зила: 

- со регистарска ознака СР-137-АЗ, марка: Lada, тип 
- Karavan 1300, број на шасија - ХTA210400KA197218, 
број на мотор - 0611671, година на производство - 
1989, сила на моторот во КW - 47,8, работна зафатнина 
на моторот во  цм3 - 1300, места за седење - 4+1. 

- со регистарска ознака СР-931-АХ, марка - Zastava, 
тип - Jugo 45, број на шасија - VX1145A00841949, број 
на мотор - 245143, година на производство - 1989, сила 
на моторот во КW - 33,1, работна зафатнина на мото-
рот во  цм3 - 903, места за седење - 4+1. 

7. Од Министерството за финансии - Управа за јав-
ни приходи - Подрачна единица Скопје моторно вози-
ло со регистарска ознака СК-512-КЗ, марка - Zastava, 
тип - Jugo 45 Koral, број на шасија - 00978255, број на 

мотор - 3121177, година на производство - 1990, сила 
на моторот во КW - 33,1, работна зафатнина на мото-
рот во  цм3 - 750, места за седење - 4+1. 

8. Од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство моторното возило со регистарска ознака 
број СК-032-АА, марка - Mercedes Benz, тип - Benz E 
280, број на шасија - WDB210063-1B-178346, број на мо-
тор - 112921-30-772633, година на производство - 2000, 
сила на моторот во КW - 150, работна зафатнина на мо-
торот во  цм3 - 2799, места за седење - 4+1. 

9. Oд Министерството за здравство моторно возило 
со регистарска ознака СК-277-МИ, марка - Mitsubichi, 
ТИП - Pajero WAG.GLS 3,5 CDI, број на шасија - JMB-
LYV75W2J000476, број на мотор: 6G74/PC9442, годи-
на на производство - 2001, сила на моторот во КW - 
149, работна зафатнина на моторот во  цм3 - 3497, ме-
ста за седење - 4+1. 

10. Од Министерство за животна средина и про-
сторно планирање моторните возила: 

- со регистарска ознака СК-062-ЈЈ, марка - Ford, тип- 
Mondeo-GLX 2.0 I КАТ, број на шасија - WFOAX-
XGBBAYBO7726, број на мотор - YBO7726, година на 
производство-1999, сила на моторот во KW-96, работна 
зафатнина на моторот во цм3

 - 1989, место за седење - 4+1. 
- со регистарска ознака СК-561-КС, марка - Opel, 

тип-Rekord 18, број на шасија - WOLOOOO17E1286224, 
број на мотор - 18S14076989, година на производство - 
1984, сила на моторот во KW-66, работна зафатнина на 
моторот во цм3

 - 1771, места за седење - 4+1. 
- со регистарска ознака СК-521-ЈО, марка - Skoda 

Forman, тип-Kombi LX, број на шасија - TMBEGF653-
X7072600, број на мотор - AEE765266, година на произ-
водство - 1998, сила на моторот во KW-55, работна за-
фатнина на моторот во цм3

 - 1600, места за седење - 4+1. 
11.Од Фондот за животна средина моторното вози-

ло со регистарска ознака СК-013-КО, марка - Ford, тип-
Mondeo-Trend 2.0, број на шасија: WF04XXGBB41P-
47559, број на мотор - 1P47559, година на производс-
тво - 2001, сила на моторот во KW-107, работна зафат-
нина на моторот во цм3

 - 1999, места за седење - 4+1. 
12. Од Фондот за грозје и вино моторното возило со 

регистарска ознака СК-909-ЛА, марка - Wolcwagen 
Passat, тип - 1.9 TDI 100, број на шасија - WVWZZZ3BZ-
2P224854, број на мотор - AVB089235, година на произ-
водство - 2001, сила на моторот во KW-74, работна за-
фатнина на моторот во цм3

 - 1896, места за седење - 4+1. 
 

Член 2 
Од Министерството за финансии моторно возило со 

регистарска ознака СК-131-КП, марка - Krajsler, тип-
Grand Chiroki, (Blind), број на шасија - 1J4GW68N4XC5-
65578, број на мотор - XC565578, година на производс-
тво - 2001, сила на моторот во KW-173, работна зафат-
нина на моторот во цм3

 - 47001, места за седење - 4+1 да 
се пренесе на Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Примопредавањето на возилата од член 1 на оваа 
одлука ќе се изврши меѓу наведените министерства, 
односно другите органи на државната управа и Служ-
бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија, со записник, во рок од 10 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 23-1376/1                    Претседател на Владата 

24 март 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
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576. 
Врз основа на член 92 од Законот за минерални су-

ровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ И ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

И  ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА  МИНЕРАЛНИ 
СУРО ИНИ В

  
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат критериумите и ви-
сината на надоместокот за концесии за вршење детал-
ни геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини.  

Член 2 
Критериуми за определување на висината на надо-

местокот за концесија за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини 
се: видот на минералните суровини, начинот на експ-
лоатација во зависност од положбата на минералните 
суровини (површински или јамски) и начинот на кори-
сте е на минералните суровини. њ 

Член 3 
Според видот, минералните суровини се поделени 

во следните групи: 
1. Енергетски суровини 
2. Металични минерални суровини 
3. Неметални минерални суровини, украсен камен и 

градежно-технички камен 
4. Скапоцени и полускапоцени камења 
5. Подземни води и природни гасови. 
Според начинот на експлоатација минералните суро-

вини може да се експлоатираат површински и јамски. 
Според начинот на користење минералните сурови-

ни може да се користат како произведени минерални 
сур вини или како повисок степен на обработка. о 

Член 4 
Надоместокот за концесија за вршење на детални 

геолошки истражувања за користење на просторот из-
несува, и тоа: 

1. Енергетски суровини 
- за јаглен (површинска и подземна експлоатација) 

по 3.000,00 ден./км2 годишно. 
- за геотермална вода по 2.500,00 ден./км2 годишно. 
2. Металични минерални суровини 
За металични минерални суровини (површинска и 

подземна експлоатација) по 4.000,00 ден./км2 годишно. 
3. Скапоцени и полускапоцени камења 
За скапоцени и полускапоцени камења по 500,00 

ден./км2 годишно.  
4. Подземни води и природни гасови 
За подземни води и природни гасови по 3.000,00 

ден./км2 годишно. 
Доколку површината на истражното поле е помала 

од еден квадратен километар надоместокот се пресме-
тува во износ од еден квадратен километар. 
За секој започнат квадратен километар ќе се плаќа 

над месток како за цел квадратен километар. о 
Член 5 

Надоместокот за концесијата за вршење експлоата-
ција на минералните суровини за користење на просто-
рот изнесува, и тоа: 

1. Енергетски суровини: 
- за јаглен (површинска и подземна експлоатација) 

90.000,00 ден./км2 годишно 
- за геотермална вода 60.000,00 ден./км2 годишно. 
2. Металични минерални суровини 
За металични минерални суровини (површинска и 

подземна експлоатација) 75.000,00 ден./км2 годишно. 

3. Неметални минерални суровини, украсен камен и 
градежно-технички камен 
За неметални суровини, украсен камен и градежно-

технички камен по 30.000,00 ден./км2 годишно. 
4. Скапоцени и полускапоцени камења 
За скапоцени и полускапоцени камења по 60.000,00 

ден./км2 годишно. 
5. Подземни води и природни гасови. 
За подземни води по 30.000,00 ден./км2 годишно. 
За јагленороден двооксид СО2 и други гасови по 

30.000,00 ден./км2 годишно. 
Доколку површината на експлоатационото поле е 

помала од еден квадратен километар, надоместокот се 
пресметува во износ од еден квадратен километар. 
За секој започнат квадратен километар ќе се плаќа 

надоместок како за цел квадратен километар. 
 

Член 6 
За експлоатација на минералните суровини од член 

3 од оваа одлука се плаќа и концесиски надоместок по 
произведена минерална суровина во висина од: 

1. Енергетски суровини: 
1.1. јаглен (површинска експлоатација) - 1% од 

вредноста на произведената руда, 
1.2. јаглен (подземна експлоатација) - 0,5% од вред-

носта на произведената руда, 
1.3. геотермална вода - 2% од вредноста на произве-

дената геотермална вода. 
2. Металични минерални суровини: 
2.1. површинска експлоатација - 4% од вредноста 

на произведената руда, 
2.2. подземна експлоатација - 2% од вредноста на 

произведената руда. 
3. Неметални минерални суровини, украсен камен и 

градежно-технички камен: 
3.1. украсен камен - 5% од вредноста на произведе-

ниот украсен камен, 
3.2. градежно-технички камен - 3% од вредноста на 

произведениот градежно-технички камен, 
3.3. глина - 2% од вредноста на произведената глина, 
3.4. останати неметални суровини - 2% од вредно-

ста на произведените неметални суровини. 
4. Скапоцени и полускапоцени камења - 5% од 

вредноста на произведените скапоцени и полускапоце-
ни камења. 

5. Подземни води и природни гасови:  
5.1. подземни води - 1% од вредноста на произведе-

ната вода, 
5.2. јагленороден двооксид СО2 и други гасови - 5% 

од вредноста на произведениот гас. 
Обврската на плаќање на надоместокот од став 1 на 

овој член доспева до 15-ти во месецот по истекот на 
месецот во кој е произведена минералната суровина. 

 
Член 7 

Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на на-
доместокот за концесијата се определува во Договорот 
за концесија.  

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за определување на кри-
териумите за висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 23-1057/1                  Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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577. 
 основа на член 30, став 2 од Законот за данокот на додадена вредност (�Службен весник на Република 

Ма едонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 3.03.2003 година, донесе 

 
 
 

О Д Л У К А  
ЗА ПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЧОВЕЧКА ИСХРАНА И ПУБЛИКАЦИИТЕ КОИ  ПОДЛЕЖАТ  

НА ПОВЛАСТЕНАТА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се определуваат производите за човечка исхрана и публикациите кои подлежат на 

повластената даночна стапка според член 30 став 1 од Законот за данокот на додадена вредност (во натамошниот 
текст: Закон). 

 
 
 
 

 
 
 

  
Промет и увоз на добра по повластена   

даночна стапка  
   Член 2 
Повластената даночна стапка во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот и увозот на:  
1. Добрата кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:   
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НАПОМЕНА: Основни правила за употреба на та-

белите по однос на распоредувањето на 
стоките според царинската номенклату-
ра, а на кои добра се применува повла-
стена даночна стапка: 
Ако пред тарифниот број/глава во 

втората колона од табелата од став 1 на 
овој член не е наведена ознаката �ех�, 
тогаш за сите добра кои согласно Зако-
нот за царинската тарифа и Коментарот 
на Хармонизираниот систем се распоре-
дуваат во таа глава или тарифен број се 
применува повластена даночна стапка 
во смисла на член 30 став 1 од Законот. 
Ако пред тарифниот број/глава во вто-
рата колона од табелата од став 1 на 
овој член е наведена ознаката �ех�, пов-
ластена даночна стапка во смисла на 
член 30 став 1 од Законот нема да се 
применува за сите добра кои согласно 
Законот за царинската тарифа и Комен-
тарот на Хармонизираниот систем се 
распоредуваат во тој тарифен број/гла-
ва, односно повластена даночна стапка 
ќе се применува само за оние добра од 
тарифниот број/глава кои се во соглас-
ност со текстот кој што е наведен во 
третата колона од табелата за соодвет-
ниот тарифниот број, односно соодвет-
ната глава. 

 
2
 

. Вода за пиење од јавните системи за снабдување. 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за утврдување на добрата и услугите кои 
подлежат на повластената стапка на данокот на додаде-
на вредност (ДДВ-Одлука) (�Службен весник на Репуб-
лик  Македонија� бр. 16/2001 и исправка 21/2001). а

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
     Бр. 23-1185/1      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                на Република Македонија, 
          Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
578. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 
50/01, 52/01 и 45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за 
данокот на додадена вредност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 
8/01 и 21/03), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 31 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 16,611 
- МБ - 98                                                         до 17,882 
-  БМБ - 95                                                       до 18,125 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 18,264 
- Д - 2                                                              до 17,423 

 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 19,018 
г ) Мазут                                            до 11,311 ден/кг. 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни ени да изнесуваат и тоа: ц 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 53,50 
- МБ - 98                                                           до 55,00 
-
 
 БМБ - 95                                                         до 52,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 40,50 
-
 
 Д - 2                                                                до 39,50 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 30,50 
г ) Масло за горење (мазут)           до 13,937 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
-
 
 БМБ - 95                                                            22,343 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,458 
-
 
 Д - 2                                                                   12,452 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,229 
г
 
) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
01.04.2003 година. 

 
      Бр. 23-1699/1                    Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 
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579. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 23/95, 
30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31 март 2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ  
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

 
1. Заради спречување на монополското формирање 

на цените на одделни производи и услуги во производ-
ството, прометот и при вршење на услугите, како нај-
високи цени се определуваат цените кои според постој-
ните прописи се формирани и применети на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа за: 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; 

- производство, пренос и дистрибуција на електрич-
на енергија; 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води (ос-

вен колекторите); 
- одржување на чистота во градови и населби (изне-

сување и депонирање на смет); 
- други комунални услуги: погребни услуги, вклу-

чувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на 
тоа место, и 

- услуги за задолжително осигурување на моторни 
возила. 

2. За остварениот побавен пораст на цените од али-
неите 3, 4, 5, 6 и 7 од точката 1 на оваа одлука, изразен 
како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе 
се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, со-
гласно со определбите на Макроекономската политика. 

3. За спроведување на точката 2 на оваа одлука ќе 
се грижи Министерството за економија. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 30.09.2003 година. 
5. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за определување највисоки цени на 
одделни производи и услуги (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 74/2002). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-1638/1        Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
580. 
Врз основа на член 10 од Законот за тутун (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 69/96 и 
15/98), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ 
ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 2003 ГОДИНА 

 
1. Врз основа на проценката направена според пла-

нираните површини за производство на тутун, како и 
можностите на претпријатијата од тутунската инду-
стрија за пласирање на произведениот тутун на домаш-
ниот и странскиот пазар, се определува производство 
од вкупно 20.600 тони суров тутун во лист. 

2. Производството на тутун од став 1 на ова реше-
ние по типови изнесува: 
Од ориенталски тутуни: 
- �Прилеп�   12.600 тони 
- �Јака�      7.000 тони 
- �Џебел�        200 тони 
Вкупно:    19.800 тони 

Од полуориенталски тутуни: 
-
 
 �Отља�       300  тони 
Од крупнолисни тутуни:  
- �Вирџинија�        480 тони 
- �Берлеј�          20 тони 
В купно:         500 тони 
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
Бр. 08-2344/2       Министер,  

26 март 2003 година                      Славко Петров, с.р. 
     Скопје 

__________ 
581. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државна-

та пазарна инспекција (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 35/97, 23/99 и 7/2002), министерот за 
економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА 
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН 

ИНСПЕКТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот, форма-

та, содржината и начинот на издавање и одземање на 
легитимацијата на Државниот пазарен инспектор. 

 
Член 2 

Легитимацијата на Државниот пазарен инспектор ја 
издава министерот за економија на образец што е да-
ден во прилогот кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Образецот на легитимацијата е изработен од 300 
грамска хартија, во бела боја, а се печати во црно бела 
боја, со димензии 6,5 х 9,0 см. на еден лист, сместен во 
дводелен кожен повез со кожа боја. 
Образецот на легитимацијата е пластифициран со 

120 микронски мат пластификат и се става во прозирен 
пластичен џеп во првиот дел од кожниот повез. 
Предната страна на образецот содржи: Република 

Македонија, Министерство за економија, легитимација 
и Државен пазарен инспектор. 
Во средината има место за фотографија со димен-

зии 2,5 х 3,0 см. а под неа место за впишување подато-
ци за името и презимето на инспекторот, број, датум на 
издавање, место за потпис на министерот за економија 
и место за печат. 
Задната страна на образецот содржи текст за овла-

стувањата на Државниот пазарен инспектор како извод 
од Законот за пазарната инспекција.  
На вториот дел од кожниот повез е сместен метален 

амблем изработен од месинг или сличен метал со брон-
зено-златна боја, рељефно обработен со вдлабнување и 
испакнување со димензии 50/60/30 мм. 
Вдлабнатите делови се додатно рустично дообрабо-

тени за да се потенцира испакнувањето кое е мазно. 
Амблемот во себе ги содржи симболите: Стилизи-

рано сонце, текстот �Државен пазарен инспекторат�, 
иницијалите �ДПИ�, иницијалите на Република Маке-
донија �Р.М.� и број на печатот на Државниот пазарен 
инспектор. 
Формата на амблемот е елипса пресечена во долни-

от дел. 
Кожниот повез е изработен од мазна дупло штепо-

вана и додатно укрутена кожа со кожа боја, се состои 
од два дела со димензии 80 х 100 мм. 
Во првиот дел од кожниот повез од внатрешната 

страна има изработено пластичен џеб за образецот на 
легитимацијата, а на вториот дел на кожната основа е 
вметнат амблемот. 
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582. Кожниот повез кога е склопен е со димензии 80/100 
мм, а на предната страна на кожниот повез е втиснат 
сувиот жиг на амблемот. 

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Член 4 

Легитимацијата има важност сé додека лицето на 
кое му е издадена има статус на Државен пазарен инс-
пектор. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ По престанокот на статус на инспектор, лицето ја 

враќа легитимацијата до Министерството за економија.  
 Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Врсаково - Оп-
штина Штип. 

Член 5 
Во случај на губење на легитимацијата инспекторот 

ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа 
го известува министерот за економија. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. Во случајот на став 1 на овој член министерот за 

економија издава нова легитимација. Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Член 6 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива и 
кога носителот на легитимацијата ќе ги промени лич-
нит  податоци.  е

        Бр. 09-1942/1                                    Директор, 
27 март 2003 година                 Бисера Јакимовска, с.р. Член 7 
            Скопје                         Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се 

поништуваат.  __________   Член 8 По извршената проверка на оригиналниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за вршење на 
надзор над работењето на банките и други институции 
кои даваат услуги во платниот промет О. бр. 02-15/II-
15/2003 од 19.03.2003 година (�Службен весник на 
РМ� бр. 19/03), направени се технички грешки, поради 
што се дава 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот, форма-
та, содржината и начинот на издавање и одземање на 
легитимацијата на Државниот пазарен инспектор 
(�Службен весник на РМ� бр. 78/2002). 

 
Член 9  Овој правилник влегувато во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РА-
БОТЕЊЕТО НА БАНКИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
КОИ ДАВААТ УСЛУГИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

 
      Бр. 15-1722/2       Министер, 
24 март 2003 година                 Илија Филиповски, с.р.             Скопје I. Во Одлуката за вршење на надзор над работењето 

на банките и други институции кои даваат услуги во 
платниот промет О. бр. 02-15/II-15/2003 од 19.03.2003 
година (�Службен весник на РМ� бр. 19/03), се вршат 
следните исправки: 

 

 

1. Во точка I. Општи одредби, потточка 1. став 1 
зборовите: �со извршениот надзор� на крајот од пот-
точката се бришат. 

2. Во точка I. Општи одредби, потточка 1. став 2 
зборот �оние� се брише. 

3. Во точка II. Предмет на надзор потточка 2. став 1 
алинеја 1 зборовите: �законската регулатива� се заме-
нуваат со зборот �прописите�. 

4. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 
потточка 4 зборот �верификација� се заменува со збо-
рот �потврда�.  5. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 
потточка 5 алинеја 1 зборот �верификација� се замену-
ва со зборот �потврда�. 

 

 

6. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 
потточка 5 алинеја 2 зборот �заради� се заменува со 
зборовите: �врз основа на�. 

7. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 
потточка 5 алинеја 3 зборовите: �опфаќање на сегмен-
тите од� се заменуваат со зборовите �предмет на над-
зор согласно�. 

8. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 
подточка 7 се брише, а потточките 8, 9, 10, 11 и 12 ста-
нуваат потточки 7, 8, 9, 10 и 11. 

9. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 
потточка 8 по зборовите: �го доставуваат до� се дода-
ваат зборовите: �работоводниот орган и управниот од-
бор на�. 
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10. Во точка IV. Преземање мерки за отстранување 
на утврдени неправилности во вршењето на платниот 
промет во земјата, потточка 10 алинеја 1 зборовите: �ра-
ботоводниот орган или управниот одбор на� се бришат. 

11. Во точка IV. Преземање мерки за отстранување 
на утврдени неправилности во вршењето на платниот 
промет во земјата, потточка 10 алинеја 2 зборовите: 
�работоводниот орган или управниот одбор на� се 
бришат. 

12. Во точка IV. Преземање мерки за отстранување 
на утврдени неправилности во вршењето на платниот 
промет во земјата, потточка 10 по алинеја 3 се додава 
нова алинеја 4 која гласи: �да ја укине дозволата за вр-
шење на платен промет во земјата�. 

II. Дирекцијата за правни, организационо-кадров-
ски и публикациски работи ќе изготви пречистен текст 
на Одлуката за вршење надзор над работењето на бан-
ките и други институции кои даваат услуги во платни-
от промет.  

               Народна банка  
         на Република Македонија 

___________ 
583. 
Врз основа на точка II од Исправката на Одлуката 

за вршење на надзор над работењето на банките и дру-
ги институции кои даваат услуги во платниот промет 
(�Службен весник на РМ� бр. 22/03), Дирекцијата за 
правни, организационо-кадровски и публикациски ра-
боти, го утврди пречистениот текст на Одлуката за вр-
шење на надзор над работењето на банките и други ин-
ституции кои даваат услуги во платниот промет 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА 
БАНКИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ КОИ ДАВААТ  

УСЛУГИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се пропишува предметот и начинот 

на вршење на надзор над законитоста на работењето на 
банките и други институции кои даваат услуги во плат-
ниот промет во земјата како и постапката за преземање 
мерки за отстранување на утврдените неправилности. 
Под неправилности во смисла на оваа одлука се по-

дразбираат активности на банките и други институции 
кои даваат услуги во платниот промет што го оневоз-
можуваат ефикасното и сигурно вршење на платниот 
промет во рамките на нивниот систем, како и ефикас-
ното и сигурно вршење на платниот промет во целина. 

 
II. ПРЕДМЕТ НА НАДЗОРОТ 
2. Предмет на надзорот од точка 1 од оваа одлука е: 
- вршење на работите на платниот промет во земја-

та согласно прописите; и 
- континуитетот во исполнувањето на критериуми-

те за издавање на дозвола за вршење на платен промет 
во земјата. 

 
III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОРОТ 
3. Надзорот над работењето на банките и другите 

институции кои даваат услуги во платниот промет, На-
родна банка на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Народна банка) го остварува преку: 
а) посредно следење на вршењето на платниот про-

мет во земјата и 
б) непосредно следење на вршењето на платниот 

промет во земјата. 
4. Надзорот од точка 3 потточка а) од оваа одлука 

се врши перманентно, вонтеренски, преку прибирање, 
анализа и потврда на извештаи кои ги доставуваат бан-
ките и другите институции кои даваат услуги во плат-
ниот промет во Народна банка, согласно постојните 
прописи и на посебно барање на Народна банка. 

5. Надзорот од точка 3 потточка б) се врши со увид 
кај самата банка и институцијата која дава услуги во 
платниот промет и може да биде: 

- делумен, заради потврда на наодите од вонтерен-
скиот надзор, како и непосреден надзор на извршува-
њето на платниот промет; 

- делумен, врз основа на укажување на учесник во 
платен промет за настанати пропусти во работењето на 
банката и другите институции кои даваат услуги во 
платниот промет за кое Народна банка ќе оцени дека е 
основано и 

- целосен, со предмет на надзор согласно точка 2 на 
оваа одлука. 

6. Надзорот се врши на основа на решение од гувер-
нерот на Народна банка со кое се определува предме-
тот на надзорот и овластените работници за вршење на 
надзорот. 

7. Банката и институцијата која дава услуги во 
платниот промет е должна да обезбеди услови за не-
пречено вршење на надзорот од страна на овластените 
работници на Народна банка. 

8. За состојбите утврдени со надзорот, овластените 
работници изготвуваат записник и го доставуваат до 
работодавниот орган и управниот одбор на банката и 
институцијата која дава услуги во платниот промет. 

9. Банката и институцијата која дава услуги во 
платниот промет има право на приговор на записникот 
во рок од 5 дена од денот на приемот на записникот. 

 
IV. ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРШЕЊЕТО НА 

ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
10. Доколку со надзорот се утврдат неправилности 

во вршењето на платниот промет во земјата, Народна 
банка може и во текот на вршењето на надзорот и по 
негово завршување: 

- да даде препорака за нивно отстранување до бан-
ката и другите институции кои даваат услуги во плат-
ниот промет; 

- да побара од банката и другите институции кои 
даваат услуги во платниот промет, во одреден рок да 
ги отстрани неправилностите утврдени со надзорот; 

- да преземе други мерки, согласно законските и 
подзаконските акти кои го регулираат платниот промет 
во земјата; и 

- да ја укине дозволата за вршење на платен промет 
во земјата. 

12. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа 
Одлуката за вршење на надзор над работењето на бан-
ките и други институции кои даваат услуги во платни-
от промет (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 19/03) и Исправката на Одлуката за вршење на 
надзор над работењето на банките и други институции 
кои даваат услуги во платниот промет (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 22/03) во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила. 

 
О. бр. 02-15/II-15/2003/1            Дирекција за правни, 
  27 март 2003 година   организационо-кадровски и 
             Скопје          публикациски работи 
      Директор, 

                  Снежана Бундалеска, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес, во тек е постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителката Сулејманова 
Бејнизе од Велес, против тужениот Сулејманов Ариф, 
со непозната адреса на живеење. Вредност 60.000,00 
денари. 
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Се повикува тужениот Сулејманов Ариф, сега со 

непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена смета-
но од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достави точна адреса или да одреди свој полномошник 
- застапник, кој ќе ги застапува неговите права и инте-
реси се до завршувањето на постапката пред судот. 
Во спротивно, судот за времен застапник го одреду-

ва Зоран Лозаноски, виш соработник - судски советник. 
 Од Основниот суд во Велес, П.бр.897/02.       (7798) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 
за неосновано збогатување, по тужба на тужителот 
ПУТД �ДАМЕКС� ДОО Скопје, против тужениот Се-
лими Агим од Гостивар. 
Бидејќи од страна на МВР СВР Гостивар судот е 

известен дека тужениот Селими Агим е иселен во 
Скопје со непозната адреса, полномошникот на тужи-
телот му предложи на судот да му се постави привре-
мен застапник. 
Поради тоа, судот одлучи да му постави привремен 

застапник на тужениот Селими Агим, кој ќе го застапу-
ва до завршувањето на постапката. 
За привремен застапник се поставува Нијази Јону-

зи, адвокат од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар,  П.бр.930/2002. (7932) 

 
OСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Пред Основниот суд во Гевгелија, во тек е постапка 
за развод на брак, по тужба на тужителката Јовановиќ 
Ѓургица од Валандово, против тужениот Јовановиќ 
Александар од Валандово, сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Јовановиќ Александар од 

Валандово, сега со непозната адреса на живеење, во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
овој оглас, на судот да му достави точна адреса на жи-
веење или да одреди свој полномошник кој ќе ги заста-
пува неговите права и интереси во оваа постапка. 
Доколку тужениот Јовановиќ Александар не се јави 

пред судот во определениот рок, не достави точна 
адреса на живеење или не одреди свој полномошник, 
судот по службена должност ќе му постави привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите права и интере-
си се до окончувањето на постапката пред судот. 
Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.23/03.    (8018) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
докажување на смрт на лицето Исмет Фејзулаи од 
с.Г.Речица, а на предлог на предлагачката Џемиле Феј-
зулаи од с.Г.Речица. 
Се повикува лицето Исмет Фејзулаи, од татко Џе-

маил, мајка Шефие, роден на ден 11.10.1949 година, од 
с.Г.Речица, да се јави во Основниот суд во Тетово или 
пак секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно, судот на лицето Исмет Фејзулаи ќе 

му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.191/2003.   (7926)                        Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3990/2002, од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047933?-7-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Јавното претпријатие 
за водостопанство ГЕВГЕЛИСКО ВАЛАНДОВСКО 
ПОЛЕ Гевгелија, ул. �7-ми Ноември� бр. 14, Гевгелија, 
Влада на Република Македонија. 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4947/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02048890?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за производс-
тво, трговија и транспорт ДЗГ ТРИО-БОЈА ДОО експорт-
импорт Кавадарци, ул. �Илинденска� бр. 61. 
Основачи се Боев Горан и Боев Димо од Кавадарци, 

ул. �Илинденска� бр. 61. 

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 05.02, 15.20, 19.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.57, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.23, 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, 60.21, 60.22, 60.24, 60.23, 63.40, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, ре-
експорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет со соседните земји СР Југос-
лавија, Бугарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и 

НТП е Боев Горан - управител со неограничени овла-
стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4947/2002.                                   (33274) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5184/2002, од 06.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049127?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ТОПОЛКА-КМ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �10� бр. 6. 
Основач е Сашко Ѓорѓиевски од Скопје. 
Дејности: 18.22, 19.30, 21.12, 21.21, 21.25, 25.22, 

45.21/1, 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, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.13, 51.34, 51.37, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
65.12/3, 74.84. Работи во надворешнотрговски промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, закуп-
лизинг, компензациони работи, посредување во надво-
решнотрговски промет, малограничен промет со Грци-
ја, СР Југославија, Бугарија и Албанија, застапување на 
странски лица, привремен увоз и извоз, меѓународен 
превоз на стоки и патници во патен сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Сашко Ѓорѓиевски - 
управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5184/2002.                                   (33275) 
___________ 

 

Дејности: 01.41/1, 14.21, 40.10/1, 41.0, 45.24, 
74.20/2, 74.20/3. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За преземените обврски 
претпријатието одговара со целиот свој имот. 
Џоко Караризов - вд директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3990/2002.                                   (33276) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1022/02 од 14.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03005567?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител и измени во до-
говорот на Друштвото со ограничена одговорност Ве-
теринарна станица Штип, ул. �Пиринска� бр. 11. 
Се брише Саздов Душко, управител без ограничу-

вање. 
Се запишува д-р Митев Крсте, управител без огра-

ничување. 
Пречистен текст: д-р Митев Крсте, управител без 

ограничување и упис на измени на договорот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

1022/02.                                            (107) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 901/02 од 20.11.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 03009854?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето и пристапување содружник на Друштвото 
за трговија, производство и услуги Минка ДА увоз-извоз 
ДОО Струмица, ул. �Климент Охридски� бб. 
Досегашниот содружник на Друштвото за трговија, 

производство и услуги Минка ДА увоз-извоз ДОО 
Струмица, Василев Ацо од Струмица истапува од 
друштвото сметано од ден 30.09.2002 година. 
Својот удел во вредност од 18.513,00 евра или 

1.128.238,00 денари го преотстапува на Василева Магда-
лена од Струмица и тоа удел во вредност од 18.143,00 
евра или 1.105.673,00 денари и на содружникот Хаџијска 
Цена од Струмица удел во вредност од 370,00 евра или 
22.565,00 денари кои, пристапуваат во друштвото како 
содружници сметано од 30.09.2002 година. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

901/02.                              (108) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 900/02 од 20.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03008967?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар истапувањето на содружник и пристапува-
ње на содружник на Друштвото за трговија, производс-
тво и услуги Минка - АД ДОО увоз-извоз Струмица ул. 
�Киро Абрашев� бр. 25. 
Содружникот на друштвото Василев Ацо од Стру-

мица истапува од друштвото сметано од ден 30.09.2002 
година. 
Својот удел во вредност од 1.300,00 евра или 

80.600,00 денари го преотстапува на содружниците кои 
пристапуваат во друштвото сметано од ден 30.09.2002 го-
дина и тоа на содружникот Василева Магдалена од Стру-
мица удел во вредност од 1.170,00 евра или 72.540,00 де-
нари и на содружникот Цана Хаџијска од Струмица удел 
во вредност од 130,00 евра или 8.060,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

900/02.                              (109) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 573/02 од 07.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03005111?-8-06-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на овластено лице на Друштвото за 
производство трговија превоз и услуги Метро ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип ул. �Митко Шеќерински� бр. 3. 
Промена на лице овластено за застапување Елиза-

бета Милева, управител со неограничени овластувања, 
наместо досегашен управител Милев Панче. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

573/02.                              (110) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 824/02 од 25.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03006761?-8-01-000, ја запиша во трговски-

от регистар промената на лице овластено за застапува-
ње на Друштвото за производство, трговија на големо 
и мало увоз-извоз и услуги Билмико ДООЕЛ Струмица 
ул. �Крсто Узунов� бр. 5/3. 
Се брише лицето Коцева Стојна од Струмица ул. 

�Крсто Узунов� бр. 5/3 од управител и застапник на 
друштвото со неограничени овластувања. 
Се запишува лицето Татјана Пеловска од Струмица 

за управител и застапник на друштвото со неограниче-
ни овластувања. 
Пречистен текст: Пеловска Татјана - управител и 

застапник на друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

824/02.                              (111) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 923/2002 од 17.10.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03000927?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар бришењето на Трговецот поединец - Ацо 
Горги Фимков ТП Св. Николе ул. �Ударничка� бр. 4/5. 
Бришење на трговец-поединец - Ацо Горги Фимков 

ТП Св. Николе ул.�Ударничка� бр. 4/5 од трговскиот 
регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

923/2002.                                           (113) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 720/2002 од 03.09.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03010286?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ФАУНА-ТРЕЈД ДОО 
експорт-импорт Пробиштип ул. �Вељко Влаховиќ� бб. 
Содружници: Зоран Митевски од Пробиштип, ул. 

�11-ти Октомври� бр. 1/6 со основачки влог од 
74.896,00 денари или 1.225 евра, Дуар Александер Жи-
га од Јесенице - Р. Словенија, со основачки влог од 
77.953,00 денари или 1.275 евра. 
Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 

01.42, 05.02, 14.11, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.11, 51.18, 51.19, 51.23, 51.35, 51.38, 51.39, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.23, 74.84, 60.24, 63.40, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет со Бугари-
ја, Грција, Југославија и Албанија, реекспорт, застапу-
вање на странски фирми, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони 
складови, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги. 
Дуар Александар Жига - управител и застапник во 

надворешнотрговскиот промет со ограничувања за зе-
мање на кредит и продажби за износи поголеми од 
10.000 ЕУР. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. 
За обврските кон трети лица друштвото одговара со 

целокупниот свој имот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

720/2002.                                                                      (114) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1030/02 од 29.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010596?-8-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
транспорт и трговија Карма Бела ДООЕЛ Штип ул. 
�Тошо Арсов� бр. 36, Штип. 
Основач: Карма Бела В.Б. Индустријален 20, 6951, 

КГ Диерен, Кралство Холандија. 
Основна главница: 3.000 евра или 183.000,00 МКД, 

во пари. 



31 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 22 - Стр. 17 
 
Одговорност: не одговара. 
Управител: Луи ван Верде - управител со неограни-

чени овластувања во застапувањето и во вршењето на 
работите во надворешнотрговскиот промет. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.98/1, 

15.81/2, 18.10, 18.21, 18.22, 20.10/1, 21.12, 21.23, 36.14, 
51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.47, 51.64, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.48, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, надворешна трговија со прехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки во друм-
скиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во 
друмски сообраќај, други услуги што се во врска со ме-
ѓународниот транспорт (шпедиција, складирање, аген-
циски и слични услуги), застапување и посредување во 
прометот на стоки и услуги, малограничен промет со 
соседните држави. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица одговара со сиот 

имот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1030/02.                              (115) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1040/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010606?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Модната Конфек-
ција Микотекс ДОО Штип ул. �Брегалничка� бб Штип. 
Основачи: Иванов Николчо од Штип, ул. �Енгелсо-

ва� бр. 10/5, со основен влог од 1.500 евра или 
91.500,00 МКД, во предмети; Анастасова Габриела од 
Штип, ул. �Енгелсова� бр. 10/5, со основен влог од 
1.500 евра или 91.500,00 МКД, во предмети. 
Основна главница: 3.000 евра или 183.000,00 МКД, во 

предмети проценети од овластен судски проценител. 
Одговорност: не одговара. 
Управител: Иванова Љубинка - управител со нео-

граничени овластувања во застапувањето и во вршење-
то на работите во надворешнотрговскиот промет. 
Дејности: 01.12/2, 01.13/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 

15.87, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 20.10/1, 20.40, 21.12, 
21.23, 25.22, 25.24, 36.14, 51.11, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт 
на патници во друмски сообраќај, други услуги што се 
во врска со меѓународниот транспорт (шпедиција, скла-
дирање, агенциски и слични услуги), застапување и по-
средување во прометот на стоки и услуги, малограничен 
промет со соседните држави. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица одговара со сиот 

имот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1040/2002.                             (116) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 863/02 од 25.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 030010429?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство и трговија Делта 
Текс Ко ДОО Кочани, ул. �Штипски пат� бб. 
Основање на друштво со ограничена одговорност 

со фирма Друштво за производство и трговија Делта 
Текс Ко ДОО Кочани. 

Скратена фирма: Делта Текс ДОО Кочани. 
Основачи-содружници се: Друштво за трговија и 

услуги Деликатес експорт-импорт ДОО Кочани и Мод-
на конфекција Деликатес текстил ДОО Кочани. 
Седиштето на друштвото е во Кочани на ул. 

�Штипски пат� бб. 
Основната главница на друштвото изнесува 

41.427.845,00 денари или 679.145 евра. 
Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 

17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 20.40, 20.51, 21.21, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 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, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.63, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.47, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 
65.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сиот свој имот. 
Содружниците не одговараат за обврските на друш-

твото, а ризикот го носат до висина на основачкиот влог. 
Управител на друштвото е Бојаџиевски Бранко од 

Скопје кој со неограничени овластувања ќе го застапу-
ва и претставува друштвото во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет. 
Од  Основниот  суд Штип во Штип, Трег. бр. 

863/02.                              (117) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 902/2002 од 17.10.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010468?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Ина-м ДООЕЛ Кочани 
ул. �Сремска� бр. 15, Кочани. 
Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
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, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.53, 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, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.41, 55.42, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, превоз 
на стоки во меѓународниот патен сообраќај, услуги 
што се во врска со меѓународниот сообраќај, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото за про-

изводство, трговија и услуги Ина-м ДООЕЛ Кочани ул. 
�Сремска� бр. 15 настапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото во внатрешнотрговскиот промет ќе го за-

стапува Ирена Маркова, управител без ограничувања. 
Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе го 

застапува Ирена Маркова, управител без ограничувања. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува 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 Штип во Штип, Трег. бр. 

902/2002.                             (118) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1061/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010672?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
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трговија, услуги и производство ДАВИД-КОМПАНИ 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Просениково бр. 241, Струмица. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.84, 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.26, 51.34, 51.33, 51.36, 51.35, 51.44, 51.43, 51.51, 
51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.51, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Грција и Бугарија, ре-
експорт, продажба на стоки од консигнациони складови, 
меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските кон трети лица друштвото одговара со 

сиот свој имот. 
Единствен содружник на друштвото е лицето Јо-

ванка Тасева од с. Просениково, Струмица. 
Управител и застапник на друштвото во надвореш-

нотрговскиот промет е лицето Јованка Тасева од с. 
Просениково, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1061/2002.                             (119) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 953/2002 од 11.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010519?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, услуги и трговија увоз-извоз Манасиеви 
2002 ДООЕЛ ул. �Илинденска� бб, Радовиш. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 
14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 
26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 
28.52, 28.73, 31.10, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 
32.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 50.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 
63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20/3, 74.70, 74.84, 80.41, 91.01, 93.02, 93.95, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, 
застапување и посредување во прометот на стоки и ус-
луги, продажба на стоки на консигнациони складишта, 
реекспорт. 
Во свое име и за своја сметка одговара со основната 

главница. 
Застапник: Ѓорги Манасиев, без ограничување во 

застапувањето. 
Основач: Лазар Лазаров од Радовиш. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

953/2002.                             (120) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 604/02 од 31.07.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010170?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија, угости-
телство и услуги Импулс ДООЕЛ увоз-извоз Кочани 
ул. �Климент Охридски� бр. 2, Кочани. 
Основање на Друштво за трговија, угостителство и 

услуги Импулс ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул. �Кли-
мент Охридски� бр. 2, Кочани. 
Основач - единствен содружник: Горан Димитров 

од Кочани ул. �Климент Охридски� бр. 2. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.47, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 22.11, 22.13, 22.15, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки, меѓуна-
роден транспорт на стоки, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји. 
Основниот влог кој основачот - единствениот со-

дружник во предмети го вложува во друштвото изнесу-
ва според проценката од овластен судски проценител. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

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

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

надворешниот промет е Горан Димитров - управител, 
без ограничувања. 
Од  Основниот  суд Штип во Штип, Трег. бр. 

604/02.                                            (121) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1037/2002 од 25.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010603?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица за произ-
водство, услуги и промет Дивас ДООЕЛ Штип, ул. 
�Астибо� бр. 23. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.23, 01.24, 15.51, 

17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.40, 36.50, 50.10, 
51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.45, 
51.53, 51.56, 51.57, 51.63, 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, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 
60.22, 65.12/3, 74.70, 74.84, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, надворешна трговија со пре-
хранбени производи. 
Основач на фирмата е физичкото лице Наташа Тра-

јановска од Штип, со стан на ул. �Астибо� бр. 23. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Наташа Трајановска - управител и застапник со не-

ограничени овластувања во управувањето и застапува-
њето во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1037/2002.                             (122) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1050/02 од 26.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010616?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство и трговија Билјана ДООЕЛ Карбинци. 
Основање на ДООЕЛ - Друштво за производство и 

трговија Билјана ДООЕЛ - Карбинци. 
Основач - Билјана Симова с. Раклиш - Радовиш. 
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Основна главница - 2.500 евра или 153.250,00 денари. 
Основачот не одговара. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 51.21, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 
60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р. Бугарија и СР Југославија, ре-
експорт, консигнација, лизинг, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен превоз на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 
Управител на друштвото - Влатко Симов, без огра-

ничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1050/02.                                            (123) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 788/2002 од 05.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010354?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
угостителство и трговија Калимеро ДООЕЛ Штип, ул. 
�Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 8. 
Единствен содружник: Билјана Панева од Штип, 

ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 8. 
Основачки влог 2.600 евра или 161.200,00 денари 

основни средства. 
Управител и застапник во надворешнотрговскиот 

промет е единствениот содружник Билјана Панева, со 
неограничени овластувања. 
Дејности: 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.21, 

51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 51.11, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, консигнација, по-
средување во прометот со стоки и услуги. 
Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

788/2002.                             (124) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1011/2002 од 22.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010577?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија и услуги Лила ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. 
�Булевар ЈНА� бр. 18/10, Штип. 
Содружник во друштвото е Љубинка Сарашова од 

Штип. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.61, 52.63, 
60.24, 63.12, 63.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни и непрехранбени производи, превоз на стоки и пат-
ници во меѓународниот сообраќај, застапување и пре-
ставување на странско правно и физичко лице, мало-
граничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

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

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Љубинка Сарашова - управител со неограничени 

овластувања во внатрешниот и надворешниот промет 
со трети лица. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1011/2002.                             (125) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1036/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010602?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, услуги и трговија увоз-извоз ВИЗАРД-
М ДООЕЛ Радовиш, ул. �Маршал Тито� бр. 57. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 
26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.75, 31.10, 31.20, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 45.11, 45.12, 
45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/2, 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, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 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, 52.73, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, 92.72, 
93.02, 93.04, 93.05, 95.00, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, меѓународен транспорт на патници и 
стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на 
консигнациони складишта, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Во свое име и за своја сметка одговара со основната 

главница. 
Застапник: Миле Ципушев - без ограничување во 

застапувањето. 
Основач: Миле Ципушев од Радовиш. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1036/2002.                             (126) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 966/02 од 13.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010532?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на Трговецот-поединец Дејан Миле 
Данев ТП Оризари. 
Основач: Дејан Миле Данев од Оризари. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети лица 

трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Дејан Данев - лице овластено за застапување без 

ограничување. 
Од  Основниот  суд Штип во Штип, Трег. бр. 

966/02.                                            (129) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 42/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение на земјоделски производители 
�Агро-производ-Емануел� - с. Ангелци. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Василево и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Ангелци. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 42/2002. 
                                                                              (7940) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 41/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение за спас на с. Моноспитово �Мо-
ноблат� - с. Моноспитово. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Муртино и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Моноспитово. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 41/2002. 
                                                                              (7942) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 40/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение на земјоделски производители 
�Еко-продукт� - с. Моноспитово. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Муртино и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Моноспитово. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 40/2002. 
                                                                              (7945) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 39/2002, здружение на гра-
ѓани со име Фондација �Евро Регион  - Струма� - Стру-
мица кое е основано заради развој на регионот. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица, на ул. �Маршал Тито� бр. 1. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 39/2002. 
                                                                              (7948) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 16/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение за борба против малигни и по-
лесни психички заболувања �Продолжен живот� - 
Струмица кое е основано заради остварување права на 
заболени од малигни заболувања и полесни психички 
заболувања. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа  на 
ул. �Ленинова� бр. 14-1/7, Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 16/2002. 
                                                                              (7950) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 36/2002, здружение на гра-
ѓани со име Фолклорен ансамбл �Плетенка� с. Ново 
Село, кое е основано заради развивање на фолклорот. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Ново Село, на ул. �Маршал Тито� бб. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 36/2002. 
                                                                              (7953) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 38/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение на симпатизери на спортот 
�Спортин� - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Крушевска Република� бр. 14, Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 38/2002. 
                                                                              (7956) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 31/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение на професионални музичари и 
интерпретатори �Крешендо� - Струмица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Браќа Миладинови� бр. 34, Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 31/2002. 
                                                                              (7957) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува Здружение на самохрани мајки �ХЕ-
РА� Кавадарци, со скратен назив ЗСМ �ХЕРА� Кава-
дарци. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Браќа 

Џунови� бр. 50/а, Кавадарци, а ќе делува на територи-
јата на Република Македонија. 
Основни цели и задачи на здружението се: промо-

ција на мир; организирање на граѓанско општество; 
поддршка на оние што имаат потреба; развој на граѓан-
ско општество, демократија и подигање на свеста во 
градските средини; развој и подигање на свеста кај на-
селението во руралните средини; итна потпомош; обез-
бедување ефикасна соработка со институциите и дона-
торите; економски развој на заедниците. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 2/03. (7959) 

___________ 
 
Со решение Рег. ЗГФ. бр. 1/2003 од 20.03.2003 го-

дина во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции што се води во Основниот суд во Крушево под ре-
ден број 1 за 2003 година се запишува здружение на 
граѓани со име Здружение за екологија и развој на ре-
гионот во рамките на туризмот, земјоделието и сто-
чарството по европски стандарди и норми Крушево, 
�Отворено хумано општество� - Крушево. 
Скратен назив на здружението е �Крушево отворе-

но хумано општество� - Крушево. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево, на 

ул. �Томе Никле� бр. 78, а истото ќе дејствува на тери-
торијата на град Крушево и на територијата на Репуб-
лика Македонија. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

претседателот на здружението Горан Кузмановски од 
Скопје. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це со денот  на уписот во регистарот на 20.03.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 1/2003. 
                                                                              (7962) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1502 се запишува здружението на граѓани 
МИД-МАКЕДОНСКО ИСТРАЖУВАЧКО ДРУШТВО, 
со скратени име МИД, со седиште во Скопје, Младин-
ски културен центар, кеј. �Димитар Влахов� бб. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на градење на современо цивилно општество 
врз принципите на т.н. одржлив развој преку спроведу-
вање на истражувања од сите сфери на науката, а осо-
бено во проучувањето и разрешувањето на интердис-
циплинарните и мултидисциплинарни проблеми, за-
штита на природната средина, културното наследство и 
човековите права, организирање на научни и стручни 
истражувања, собири, предавања и семинари како и со-
работка со поединци, друштва и асоцијации од градот, 
државата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 17.02.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 45/03. 
                                                                              (8001) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1501 се запишува здружението на граѓани 
Центар за анимација и рекреација - ВЕКТОР Скопје, со 
скратено име ЦАР-ВЕКТОР-Скопје, со седиште во 
Скопје, на бул. �Кочо Рацин� бр. 20/14. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и рекреација во функција на 
здравјето на поединците, насочување на популацијата 
кон здрав живот без разлика по верска или национална 
припадност, развивање на македонскиот спорт и рекре-
ација, подигнување на свеста кај младиот дух без оглед 
на старосната граница, за здрав умствен и физички раз-
вој и проекти од областа на екологијата. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 07.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 48/03. 
                                                                              (8002) 

___________ 
 
Барањето за промена на седиштето на подружница-

та на странската фондација Конрад Аденауер Фондаци-
ја, од Бон - СР Германија, се уважува. 
Во иднина седиштето на подружницата на странската 

фондација Конрад Аденауер Фондација,  во Република Ма-
кедонија ќе се наоѓа на ул. �Максим Горки� бр. 16, кат 3 . 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.П.С.О. бр. 8/00. 
                                                                              (8003) 

___________ 
 

Барањето за промена на седиштето на здружението на 
граѓани Фудбалски клуб ВАРДАР од Скопје, се уважува. 
Во иднина седиштето на здружението на граѓани Фуд-

балски клуб ВАРДАР ќе се наоѓа во Градски парк - кам-
пинг бб, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 347/99. 
                                                                              (8004) 

___________ 
 

Барањто за измени и дополнување на Статутот  на 
здружението на граѓани Сојуз на студенти на Филоло-
шки факултет - Скопје, со седиште во Скопје, на бул. 
�Крсте Мисирков� бб, Скопје, се уважува. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 

618/99.                                                                        (8005) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1504 се запишува здружението на граѓани 
Танцов спортски клуб �КАРМЕНТА� со седиште во 
Скопје, на ул. �Даме Груев� бр. 1-5/3. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување и развој на спортските тан-
цови активности на децата и младите, организирање и 
спроведување на спортски танцов тренинг, натпревари, 
приредби и манифестации, организирање и учество на 
семинари како и соработка со други спортски клубови 
од Р. Македонија и од странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 49/03. 
                                                                              (8006) 

___________ 
 

Барањето за промена на седиште на подружницата 
на странската организација Меѓународен Борд за 
истражување и размена инц - ИРЕКС Про Медиа, од 
Вашингтон, Њу Џерси - САД, се уважува. 
Во иднина седиштето на подружницата на стран-

ската организација Меѓународен Борд за истражување 
и размена инц - ИРЕКС Про Медиа, од Вашингтон, Њу 
Џерси - САД, во Република Македонија ќе се наоѓа на 
ул. �Васил Стефановски� бр. 23, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.П.С.О. бр. 

17/00.              (8007) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 122/03 од 24.03.2003 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за за-
наетски, услужни и трговски работи 29 Ноември-Глас-
Монт ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. �3-та Маке-
донска бригада� бб, со жиро сметка број 
200000034971596 Стопанска банка АД Скопје и реги-
старска влошка бр. 02033157?-8-01-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за занаетски, услужни и трговски 
работи 29 Ноември-Глас-Монт ДООЕЛ од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7484) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 116/03 од 20.03.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ОСМАН-Осман ДОО-
ЕЛ Скопје експорт-импорт, со седиште  на ул. �Вирги-
но� бр. 85 Скопје со жиро сметка 300000000518210 при 
Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
02008910?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги ОСМАН-
Осман ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7488) 

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

шение Ст. бр. 1279/96 од 29.06.1999 г. ПТУ �Сигма 
стар� од Скопје е заклучена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за трговија и услуги �Сигма стар� 
увоз-извоз од Скопје со седиште на ул. �Иво Р.Лола� бб 
и жиро сметка 40120-601-325885 е заклучена. 
По правосилноста на решението должникот ќе се из-

брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (7536) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 3/03 од 20.03.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Фотокопир БЕТИ ТП 
Елизабета Стеван Тодевска со седиште на ул. �Питу 
Гули� бр. 55 со жиро сметка 300000000195782 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
02022200?-6-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Фото-

копир БЕТИ ТП Елизабета Стеван Тодевска се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7549) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

Решение II. Ст. бр. 254/01 од 29.10.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие во 
приватна сопственост за трговија на големо и мало, 
производство, услуги и увоз-извоз �МИНИПРОМ� 
Ц.О. Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� бр. 74 со жи-
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ро сметка 40100-601-183192 и регистарска влошка 1-
25313-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие во приватна сопственост за трговија на голе-
мо и мало, производство, услуги и увоз-извоз �МИ-
НИПРОМ� Ц.О. од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје  
I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7552) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение Ст. бр. 130/03 од 24.03.2003 година се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство и трговија на големо и мало Холанд Шоп 
Адем Качаревиќ ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со седи-
ште на ул. �14-та Бригада� бр. 15-а, со жиро сметка бр. 
40100-601-454470 и регистарска влошка бр. 02028126?-
8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. Истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство и трговија на голе-
мо и мало Холанд Шоп Адем Качаревиќ ДООЕЛ увоз-
извоз од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7615) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 89/03 од 25.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија и услуги ИНФИМА Слободан ДООЕЛ увоз-извоз 
со седиште на ул. �Гемиџиска� бр. 54-Б, со жиро сме-
тка 40110-601-412980 и регистарска влошка бр. 
02004238?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги ИНФИМА Слободан 
ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7752) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува  дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 25/2003 од 21.03.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство, земјоделство, производство, градеж-
ништво, трговија, сообраќај и услуги АНТИКА-1 Фат-
мир и др. ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (7754) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 25/2003 од 24.02.2003 г. е отворена стечајна 
постапка над Претпријатието за надворешен и внатре-
шен промет на големо и мало �ЈУ-Голд Компани� ЦО 
Куманово, ул. �11 Ноември� бр. 240 со ж-ска 40900-
601-3390 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и 
510-000000087894 при КИБ АД Куманово и број на 
рег. влошка 1-5583-0-0-0 и Срег. бр. 3992/90 од 
03.09.1990 г. на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради 

немање на имот е заклучена отворената стечајна по-
стапка над горе наведениот стечаен должник. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, а Агенцијата за блокирани сме-
тки на РМ Скопје и КИБ АД Куманово да извршат гас-
нење на жиро сметките на должникот. 
Од Основниот суд во Куманово.          (7756) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 25/2003 од 24.02.2003 г. е отворена стечајна 
постапка над Друштво за производство, трговија и ус-
луги �ЈУ-Голд Компани� Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Ку-
маново, ул. �11 Ноември� бр. 240 со ж-ска 40900-601-
65896 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и 
510-000000087894 при КИБ АД Куманово и број на 
рег. влошка 02040335?-8-03-000 и рег. бр. 1085/2001 од 
30.03.2001 г. на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради 

немање на имот е отворена стечајна постапка над горе 
наведениот стечаен должник. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатијата на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, а Агенцијата за блокирани сме-
тки на РМ Скопје и КИБ АД Куманово да извршат гас-
нење на жиро сметките на должникот. 
Од Основниот суд во Куманово.          (7758) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 20/2003 г. од 28.2.2003 година е отворена сте-
чајна постапка на должникот Претпријатие за промет и 
услуги �АГРОМИНГ� увоз-извоз ДОО Тетово, с. Пре-
љубиште, ж.с. 41500-601-35550 што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запи-
шано при Окружен стопански суд - Скопје, под Срег. 
бр. 986/94 со регистарска влошка бр. 1-45996-0-0-0. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.           (7759) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 29/2003 од 21.03.2003 год. отво-
рена е стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги АКО КОМПАНИ Абдул и др. ДОО експорт-им-
порт од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (7760) 

____________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 151/2002 од 13.05.2002 година, отво-
ри стечајна постапка над должникот ТП �Олгица, Ри-
сто Јазажиевска САБА� трговија на мало-Скопје, со се-
диште на ул. �Иво Лола Рибар� бр. 49 и жиро сметка 
40100-601-429194, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

�Олгица, Ристо Јазажиевска САБА�  трговија на мало- 
Скопје, со седиште на ул. �Иво Лола Рибар� бр. 49 и 
жиро сметка 40100-601-429194, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (7799) 

__________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 66/2002 од 14.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот �ОХИС-
ГЕС� АД ОХИС ДОО од Гостивар. 
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За стечаен управник се определува лицето Радослав 

Кипроски од Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 8-3/36, со број 
на телефон 02/225-600. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по об-

јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права над должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права над нед-
вижности на должникот, во рок од 30 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собранието на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 
9.05.2003 година во 11,00 часот, сала број II на овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (7806) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шени III. Ст. бр. 138/03 од 25.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за тр-
говија на големо и мало Универзал 2 Ибрахим ДООЕЛ 
експорт-импорт од Скопје, со седиште во с. Љуботен-Ча-
ир, со жиро сметка број 300000001180041, Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02024392?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је. Истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за трговија на големо и мало Уни-
верзал 2 Ибрахим ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7824) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решени III. Ст. бр. 125/03 од 24.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, промет и услуги ДБР-ТАС 
Динмче ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, со седиште 
на ул. �5� бр. 4 во с. Ржаничино, Петровец, со жиро 
сметка број 300000000200729, Комерцијална банка Ад 
Скопје и регистарска влошка бр. 02019117?-8-03-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство, промет и услуги 
ДБР-ТАС Динмче ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, 
со седиште на ул. �5� бр. 4, во с. Ржаничино, Петровец 
од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7825) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решени III. Ст. бр. 112/03, се отвора стечајна постaпка 
над должникoт Друштво за производство, трговија и 
услуги �ЕУРОМОДА� ДОО Скопје, со седиште на бул. 
�Илинден� бр. 80, Скопје, со жиро сметка 
230000000006155 и регистарска влошка 1-24608-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и  
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �ЕУРО-
МОДА� ДОО Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7894) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ни Ст. бр. 38/02 од 18.03.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
за производство на конфекција и трикотажа �Гевар-
компани� ДОО од Гевгелија, ул. �Моински пат� бб и 
жиро сметка бр. 41610-601-35001 при ЗПП Гевгелија, 
односно сега кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната 
постапка. Отворената стечајна постапка над должникот 
�Гевар-компани� од Гевгелија веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.          (8016) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 19/01 од 26.12.2002 година, е 
заклучена стечајната постапка над стечајниот должник 
ТД �РИГОНА� Живко и други ДОО од с. Стојаково, со 
седиште во с. Стојаково и број на жиро сметка 41610-
601-42242 при ЗПП Гевгелија. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд  во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.          (8017) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 244/02 

од 19.03.2003 година, поведе претходна постапка на 
постапката за утврдување на причините за отворање на 
стечајна постапка над должникот �Туристичка Насел-
ба-Отешево�, Отешево, број на жиро сметка 40310-601-
83419 при Агенцијата за блокирани сметки Ресен. 
За стечаен судија се определува судијата на овој 

суд и член на стечајниот совет Злата Маџароска. 
Се закажува рочиште поради изјаснување на предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 18.04.2003 
година во 14,00 часот, судница 31 при овој суд. 
Против ова решение за поведување на претходна 

постапка посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки на обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Цаг-

левиќ Фрањо, ул. �Гаврило Принцип� бр. 30, мобилен 
телефон 070/557-626. 
Се определува дека должникот може да располага 

со својот имот само со претходна дозвола на привреме-
ниот стечаен управник. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка, да ис-
пита дали од имотот на должникот можат да се намират 
трошоците на постапката, да ја утврди имотната состој-
ба и материјално финансиското работење на должникот, 
правата и обврските на  должникот и неговите побарува-
ња, да сочини писмен извештај кој во рок од 15 дена од 
приемот на ова решение да го достави до судот. 
Се повикуваат должниците на стечајниот должник 

своите обврски и должниковите солидарни содолжни-
ци и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обвр-
ски кон должникот. 
Се задолжува должникот, неговиот законски за-

стапник   и одговорните лица кај должникот да му 
овозможат на привремениот стечаен управник да влезе 
во неговите деловни простории за да може да ги презе-
ме потребните дејствија и да ги реализира обврските од 
ова решение, како и да му допуштат и дадат на увид 
трговски книги и целокупната деловна документација 
и евиденција. 
Се налага на должникот на должникот по приемот 

на ова решение, а до правосилноста на решението по 
предлогот за отворање на стечајната постапка, да не 
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врши уплата и да не дава налог за исплата било од го-
товинските средства и касата на должникот, било од 
жиро сметката на должникот, како и да не врши ника-
кво отуѓување и оптеретување на подвижниот и нед-
вижниот имот на должникот, а на нотарите име се на-
лага да не вршат заверка на такви договори. 
Се налага на Агенцијата за работа со блокирани 

сметки Ресен, по приемот на ова решение, а до право-
силноста на решението по предлогот за отворање на 
стечајната постапка, да не ги извршува налозите на 
должникот кои се наоѓаат на наплата кај агенцијата. 
Се налага на извршното одделение при овој суд и 

Основниот суд во Ресен, по приемот на ова решение, 
па до правосилноста на решението по предлогот за 
отворање на стечајната постапка, да застане со извршу-
вање по предлозите на доверителите против должни-
кот, а кои се однесуваат на наплата од имотот на долж-
никот, било подвижен или недвижен или ставање на 
забрана на располагање на паричните средства од бла-
гајната на должникот или сметката на должникот. 
Решението да се објави на огласните табли на су-

дот, �Службен весник на РМ� и кај должникот. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја на трговските фирми при овој суд, заради запишува-
ње во трговскиот регистар, до катастарот во Ресен, до 
предлагачот, до должникот, до привремениот стечаен 
управник, до Јавното правобранителство Битола, Јав-
ното обвинителство Ресен, Извршното одделение при 
овој суд и Основниот суд во Ресен, Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје и Ресен и до нотарите на подрачјето на 
Битола и Ресен. 
Против ова решение за определување на мерките за 

обезбедување, посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд во Битола.           (7895) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 62/2002 од 28.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за промет, производство и услуги �МОРАВА-
КОМПАНИ� експорт-импорт од Гостивар, но истата не 
се спроведува поради немање на имот. Отворената сте-
чајна постапка, над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (7896) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст, бр. 
215/02, над Друштвото Акрополис ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, ул. �Лахчански пат� бр. 17 А, со Трег. бр. 
01012828?-03-000, дејност трговија, жиро сметка 500-
0000000203242, при Стопанска банка АД Битола отво-
ра стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.           (7914) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица, под Ст. бр. 169/02 од 03.03.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТУ Глобал увоз-
извоз ДООЕЛ од с. Добрејци, со жиро сметка бр. 
2220421100430603, што се води при Македонска банка АД 
Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање на имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.          (7917) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 12/03 од 24.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија и услуги 

увоз-извоз Мартин месо продукт ДОО-Штип, со жиро 
сметка бр. 200000023177366 кај Стопанска банка АД 
Скопје, филијала Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Мартин месо 
продукт ДОО Штип се заклучува, затоа што друштвото 
не располага со имот доволен да ги покрие трошоците 
по постапката. 
По правосилноста на решението должникот Друш-

тво за трговија и услуги увоз-извоз Мартин месо про-
дукт ДОО Штип, да се брише од трговскиот регистар 
кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (7920) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение III. Ст. бр. 133/03  од 25.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
за промет на големо и мало АЛЕКС-ГРАНД ОРИОН 
ДОО увоз-извоз од Скопје, со седиште на  ул. �Огњан 
Прица� бр. 8,  со жиро сметка број 40100-601-391787 и ре-
гистарска влошка 1-68986-0-0-0,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник  Претпријатие за промет на големо и мало 
АЛЕКС-ГРАНД ОРИОН ДОО увоз-извоз од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8077) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 36/03  од 17.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за транс-
порт, трговија и услуги ГОЛДИНГ ДОО увоз-извоз 
Скопје  со седиште на  бул. �Јане Сандански� бр. 114/1-
20,  со жиро сметка 300000001300903 и регистарска вло-
шка 02043766?-3-01-000,  при регистарот на Основниот 
суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОЛДИНГ 
ДОО увоз-извоз Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8078) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 20/03  од 10.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за промет 
и услуги �НО-КО-КОМЕРЦ� Бранко - увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Скопје  со седиште на  ул. �Теодосиј Обрадовиќ� бр. 
8,  со жиро сметка 300000000726275 и регистарска вло-
шка 02038026?-3-01-000,  при регистарот на Основниот 
суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за промет и услуги �НО-КО-КОМЕРЦ� Бранко 
- увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8079) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 134/03  од 25.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друш-
тво за промет и угостителство Раички-Комерц Милош 
ДООЕЛ од Скопје, со седиште на  бул. �АВНОЈ� бр. 48-
1/3,  со жиро сметка број 40100-601-47142 и регистарска 
влошка бр. 02011715?-8-09-000,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје,   истата не се спроведува. 
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Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник  Друштво за промет и угостителство Раички-
Комерц Милош ДООЕЛ од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8080) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Ст. бр. 621/96  од 05.03.1997 годи-
на,  отворена е стечајна постапка над Производното тр-
говско претпријатие за промет на мало и големо �БАМ-
БИ ТЕКС� - Скопје,  со седиште на  ул. �Петар Драга-
нов� бр. 10, со жиро сметка бр. 40120-601-35155 но иста-
та не се спроведува поради немање на материјални 
средства за формирање на стечајната маса.  
Се заклучува  стечајната постапка над стечајниот 

должник Производно трговско претпријатие за промет 
на мало и големо �БАМБИ ТЕКС� - Скопје, со седиште 
на  ул. �Петар Драганов� бр. 10.   
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (8083) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 140/03  од 25.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друш-
тво за сервисирање, производство, транспорт, промет 
АЛЕКС-ЕМИ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на  ул. �Првомајска� бр. 11/1-23,  со жиро сметка бр. 
40110-601-158290 и регистарска влошка 02026948?-8-01-
000,  при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје,   
истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за сервисирање, производство, 
транспорт, промет АЛЕКС-ЕМИ Гоце ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8087) 

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за обработка на дрво, услуги и откуп на земјо-
делски производи БИС ДИК ДОО Велес, ул.�Марксова� 
бр. 16-1/11 со жиро сметка 41600-601-6436, Агенција за 
блокирани сметки Велес, истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за обработка на дрво, услуги и откуп на земјо-
делски производи БИС ДИК ДОО Велес, ул.�Марксо-
ва� бр. 16-1/11 со жиро сметка 41600-601-6436, Аген-
ција за блокирани сметки Велес, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I- Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I- Скопје поради запишу-
вање во судскиот регистар како и до Државниот завод 
за геодетски работи, одделение за премер и катастар 
Велес, заради запишување во јавните книги и до Ос-
новното јавно обвинителство во Велес. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                              (8112) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 12/03 

од 12.03.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должниот Друштво за производство, трговија и услуги 

Реџебије Рамадани Буки Комерц увоз-извоз ДООЕЛ Ки-
чево ул. �Исеин Акиоски� бр. 139 и истата не се спрове-
дува поради немање на средства за стечајната маса  и се 
заклучува стечајната постапка над наведениот должник 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (8091) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 63/02 од 11.03.2003 година, отворена е  
стечајна постапка над должниот Друштво за трговија, 
транспорт, производство и услуги �ТРАНСЛАП� Мар-
јан ДООЕЛ - Кавадарци, ул. �Димката Габерот� бр. 8, 
со жиро сметка бр. 41620-601-29198, при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистри-
ран со решение Трег. бр. 7503/99 од 11.04.2000 година 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Друштво за трговија, транспорт, производство и 
услуги �ТРАНСЛАП� Марјан ДООЕЛ - Кавадарци, ул. 
�Димката Габерот� бр. 8, со жиро сметка бр. 41620-
601-29198, при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки ПЕ Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 
7503/99 од 11.04.2000 година, се заклучува. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (8092) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 51/03 

од 21.03.2003 година, над Трговецот поединец Сола-
ковски Славе Стевче ВИА ИГНАЦИЈА ресторани и го-
стилници (без соби за сместување) ТП Битола, со деј-
ност ресторани и гостилници (без соби за сместување)  
и жиро сметка 40300-601-110599 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8102) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 65/03 
од 21.03.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги КАЛЕШ АНЃА Сузана ДООЕЛ увоз-
извоз Битола, со дејност трговија на мало со колонијал-
ни производи - стоки и жиро сметка 500-0000000331-04 
при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8103) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 35/03 
од 21.03.2003 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало МИС-МАНИ увоз-
извоз Димитрова Магдалена ДООЕЛ Битола,  со деј-
ност трговија на мало и жиро сметка 500-0000001684-
19 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8104) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 59/03 
од 21.03.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги ФАСТИК ДООЕЛ увоз-извоз с. Би-
стрица, со дејност трговија на мало и жиро сметка 290-
2000000490-26 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје 
филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8105) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
52/2003 од 10.03.2003 година, над Друштвото за транс-
порт, шпедиција, трговија �Гулич� Велјанов Васко ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Битола, ул. �Охридска� бр. 273, Битола 
рег. влошка. 01001789?-8-06-000 на Основниот суд Би-
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тола,  со дејност превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај и жиро сметка број 500-0000001518-32 при Стопан-
ска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8106) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 53/03 од 
21.03.2003 година, над Друштвото за производство, радио 
такси и трговија на големо и мало Живко Лозановски 
БАЛТИН-МЕРЦЕДЕС увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со деј-
ност такси превоз и жиро сметка 40300-601-14471 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8107) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 33/03 
од 21.03.2003 година, над Трговецот поединец за трго-
вија Зоран Иван Ивановски ТП Битола, со дејност пре-
воз на стоки и жиро сметка 40300-601-100132 при ЗПП 
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8108) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 71/03 
од 21.03.2003 година, над Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги МАНАЛКО ЕКСПОРТ 
Битола ДООЕЛ, со дејност трговија на мало  и жиро 
сметка 200000021641953 при Стопанска банка АД 
Скопје филијала Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (8109) 

___________ 
 
Основниот суд во Kуманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 22/03 од 7.02.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
за градежно-занаетчиски работи и трговија на големо и 
мало увоз-извоз РУЕНГРАДБА ц.о. Kрива Паланка, ул. 
�8 март� бр. 97, со истото решение е заклучена отворе-
ната стечајна постапка над Претпријатието за градеж-
но-занаетчиски работи и трговија на големо и мало 
увоз-извоз РУЕНГРАДБА ц.о. Kрива Паланка, ул. �8 
март� бр. 97. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Осно-
вен суд Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд во Куманово, Ст. бр. 22/03.  (8211) 

___________ 
 
Стечајниот совет при Основниот суд во Струга со-

ставен од судиите Менка Опетческа како претседател 
на советот и судиите Мими Нанушеска и Светлана По-
поска како членови на советот, постапувајќи во стечај-
ната постапка према АД хотел �Изгрев� Струга, сог-
ласно член 246 од Законот за стечај, свикува рочиште 
за ден 25.04.2003 година во 12 часот на кое ќе се разг-
ледува предложениот стечаен план, ќе се утврдат гла-
сачките права на доверителите и конечно ќе се гласа по 
предложениот стечаен план. 
За оние доверители кој што не примиле и не се за-

познаени со стечајниот план и примените изјаснувања 
истите се достапни за увид на учесниците во судскиот 
регистар.   
Од Основниот суд во Струга.                            (8190) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 220/02 

и 252/02 од 24.03.2003 година над стечајниот должник 
�Фабрика за добиточна храна� Радобор, жиро-сметка 
40300-601-8906 при Агенцијата за блокирани сметки 
Битола, отвори стечајна постапка. 

За стечаен судија се определува Злата Маџароска 
судија при Основниот суд во Битола и член на стечај-
ниот совет. 
За стечаен управник се определува Коле Волчески 

од Битола, ул. �Прилепска� бр.  53 а, домашен телефон 
047-41-032, мобилен 070-694-752. 
Се повикуваат доверителите кои имаат побарување 

од стечајниот должник, доверителите кои имаат раз-
лачни права на подвижни предмети и права на должни-
кот како и доверителите кои имаат разлачни права врз 
недвижности на должникот, а кој не се запишани во 
јавните книги, во рок од 30 дена од објавувањето на 
ова решение во �Службен весник на РМ�, да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник на 
адреса на стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски према стечајниот должник да ги исполнат кај 
стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања - испитно рочиште за 
5.05.2003 година, во 13,00 часот, судница 31 - Основен 
суд во Битола. 
Се свикува собрание на доверителите на должникот 

за 5.05.2003 во 13.30 часот, судница 31 во Основниот 
суд во Битола, на кое врз основа на извештајот на стечај-
ниот управник, доверителите ќе одлучуваат за натамош-
ниот тек на стечајната постапка извештајно рочиште. 
Огласот на огласната табла на Основниот суд во 

Битола е истакнат на 24.03.2003 година, во 14,00 часот. 
Се откажува рочиштето од 18.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Битола.           (8202) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидациониот управник Зиси Доновски од Скоп-

је, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 467/03 од 
28.02.2003 година, објавува дека Трговското друштво 
за производство, услуги и трговија ЛК-КОМЕРЦ Ле-
фтер ДООЕЛ, експорт-импорт од Скопје, ул. �Пирин-
ска� бр. 28, со жиро сметка при Комерцијална банка 
АД Скопје бр. 3000000000986429, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидациониот 
управник, со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (7797) 

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

Трег. бр. 732/2003 од 28.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02032050?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на ликвидатор и преста-
нок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за интелектуал-
ни услуги и посредување ЕЛПИС 2 Лилјана ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 22, локал 4. 
За ликвидатор се запишува Лилјана Стојановска и 

се запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

732/2003.                                      (8008) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 759/2003 од 14.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02038645?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на ДОО на Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги ГРАНЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скоп-
је импорт-експорт ул. �Васил Ѓоргов� бр. 20, влез 01, кат 
подрум, локал бр. 11, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Васко Атанасов и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

759/2003.                                      (8009) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 781/2003 од 10.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009913?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-
говското друштво за трговија на големо и мало КОМА-
КО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Парти-
зански одреди� бр. 153, локал 15. 
Се запишува ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски во 

фирмата Трговско друштво за трговија на големо и ма-
ло КОМАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
бул. �Партизански одреди� бр. 153, локал 15. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

781/2003.                                      (8010) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 838/03 од 20.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02034379?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ликвидатор и престанок 
со работа на АЛ-ФИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Друштво за 
производство, угостителство, трговија и услуги ДОО-
ЕЛ увоз-извоз с. Волково, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Славковска Јутта. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

838/03.                                      (8012) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 454/03 од 18.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02011733?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар заклучувањето на ликвидационата постап-
ка на Трговското друштво за производство, трговија и 
транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Дижонска� бр. 13-10. 
Бришење на: Трговското друштво за производство, 

трговија и транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Дижонска� бр. 13-10. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

454/03.                                        (8013) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 777/2003 од 14.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048118?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија, сообраќај и скла-
дирање АНТЕНА АС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Ре-
сенска� бр. 14/2-7, Скопје. 
Правното лице престанува со работа на 28.02.2003 го-

дина, и за ликвидатор се определува Димитровска Мирја-
на од Скопје, ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

777/2003.                                      (8014) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 619/2003 од 24.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008931?-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на Јавното трговско друштво за трго-
вија и услуги ДЕНИ КОМ 95 Јовановска Даниела и др. 
увоз-извоз с. Шемшово, Јегуновце. 
За ликвидатор се запишува Симјановска Тања и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

619/2003.                                      (8015) 
_______________________________________________ 

 
НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

 
Се продава  земјоделско земјиште: КО Возарци, КП 

бр. 37, дел 2, план 003, скица 010, викано место �Тисо-
вец� култура - лозје, класа 5, со вкупна површина од 
5.100 м2  сопственост на Ристана Ташева од с. Возарци, 

Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 39 изда-
ден од Државен завод за геодетски работи Одделение 
за премер и катастар Кавадарци, за цена од 95.000,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                                 (8088) 

___________ 
 
Се продава недвижност и тоа: КП бр. 3393 со пл.ск 

17/70 м.в. �Град� двор со П=261 м2 и КП бр. 3393 со 
пл.ск 17/70 м.в. �Град� под објект со П=162 м2 заведен 
во Поседовен лист бр. 1446 за КО Кичево сопственост 
на должникот Арифи Селаудин ул. �Крушевска� бр. 10, 
Кичево, по пат на усно јавно наддавање со почетна нај-
ниска цена од 6.200.000,00 МКД, согласно изјавата за 
извршена проценка од страна на заложениот довери-
тел, а преку неговиот полномошник Баки Алили адво-
кат од Кичево, кое ќе се одржи во просториите на но-
тарската канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул. �Куз-
ман Јосифовски Питу� бб, на ден 18.04.2003 година со 
почеток во 15,00 часот. 
Заинтересираните лица за купување за заложената 

недвижност ќе можат да учествуваат на усно јавно на-
давање доколку најдоцна до денот на усното надавање 
положат 10% од утврдената најниска почетна цена на 
недвижноста. 
Заложената недвижност може да се разгледа од стра-

на на заинтересираните лица секој работен ден од 14,00 
до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајдини. 
Наддавањето се заклучува по истекот на три мину-

ти непосредно по ставањето на најповолната понуда. 
Купувачот е должен да ја положи вкупната купопро-
дажна цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на про-
дажбата. Во спротивно, го губат правото на враќање на 
гаранцијата.Данокот на промет на предметната нед-
вижност го плаќа купувачот.                                   (8089) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште 

лозје класа 5 на м.в. �Село� за КО Ѓавато на КП 1352 за 
КО Ѓавато и тоа идеален дел од 51/101 или 350 м2 од 
вкупната површина која изнесува 695 м2, запишана во 
ПЛ бр. 583 за КО Ѓавато за вкупна купопродажна сума 
од 25.000 денари, сопственост на Ангеловски Благоја 
од Битола, ул. �Штипска� бр. 4-а. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.                             (8110) 

___________ 
 
Се продава идеален дел од 1/3 од недвижен имот во 

Скопје кој се наоѓа во К.О. Ново Село, Ѓ. Петров на К.П. 
343/6, план 2, на викано место �Ѓол�, кој претставува ни-
ва од 3-та класа со вкупна површина од 2.175 м2 запиша-
на во Поседовен лист бр. 2054 за К.О. Ново Село, Ѓ. Пе-
тров како сосопственост со идеален дел од 5/6 на прода-
вачот Љубомир Ѓуревски со живеалиште во с. Ново Се-
ло, Скопје за продажна цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-

твено купување на посочениот недвижен имот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писме-
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но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. �Ѓорче Пе-
тров� бр. 22.                                                              (8065) 

___________ 
 
Се продава недвижност: КП 711, на место викано 

�Село�, нива, класа 3, во површина од 1220 м2, кој 
имот е подробно опишан во поседовен лист 36 за КО 
Дедебалци, сопственост на Анѓа Ристевска од с. Деде-
балци, Битола за вкупна купопродажна цена од 
38.500,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-

твено купување и тоа сосопствениците, заедничките 
сопственици и соседи чие земјиште граничи со нед-
вижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го гу-
бат правото на предимство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                                                (8193) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: нива на КП 6413 

дел 1 во м.в. �Самарот�, класа 6 во површина од 7003 м2 и 
интензивно лозје на КП 6413 дел 2 во м.в. �Самарот�, кла-
са 4 во површина од 3481 м2 заведени во Имотен листа бр. 
966 КО Кавадарци 1 вон, издаден од ДЗГР - Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на Грозданов 
Ѓоре Тодор од Кавадарци, ул. �Миле В`чков� бр. 16, за 
вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици и соседите 

чие што земјиште граничи со земјиштето што се прода-
ва и кои имаат првенствено купување, како и сите за-
интересирани лица во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                            (8121) 
___________ 

 
Над недвижниот имот сопственост на ДТУ АГРО-

МЕХАНИКА АД увоз-извоз Скопје, кој се наоѓа во КО 
Центар 1 и тоа: КП бр. 10096 згр. 1, вл. 001, кат ПО, 
стан 000, намена на зградата 00518, на ул. �Мaркс и 
Енгелс� бр. 3, собност 003, во пов. од 43 м2 и КП бр. 
10097 згр. 1, вл. 001, кат ПР, стан 000, намена на згра-
дата 00570, на ул. �Маркс и Енгелс� бр. 3, собност 002, 
во пов. од 115 м2, видно од Имотен лист бр. 11458 за 
КО Центар 1 е заснован залог со Нотарски акт - Дого-
вор за залог (хипотека) кај нотар Виолета Петровска 
Стефановска за подрачје на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, под ОДУ бр. 17/03 од 26.03.2003 година во ко-
рист на заложниот доверител ЗК ПЕЛАГОНИЈА - Би-
тола, за обезбедување на парично побарување во износ 
од 7.500.000,00 денари.                                            (8147) 

___________ 
 
Над недвижниот имот Деловна просторија во Стру-

мица на ул. �Ленинова� изградена на КП. бр. 1728/1, 
зграда 1 кат 1ПР со намена 00570 м.в. �Ленинова� во 
КО Струмица со површина од 39 м2; видно во Имотен 
лист бр. 1724 за КО Струмица од 19.03.2003 година на 
РГУ катастар Струмица сопственост на хипотекарниот 
должник Друштво за производство, услуги и трговија 
ЏАНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица е заснован залог 
со Нотарски акт ОДУ. бр. 59/03 од 25.03.2003 година 
во корист на заложниот доверител Стопанска банка 
АД-Скопје за обезбедување на парично побарување во 
износ од 1.000.000,00 денари.                      (8195) 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА 
 
Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Собра-

нието на акционери на Друштвото за производство, тр-
говија и угостителство ЛОВЕЦ АД Тетово, од 
24.04.2002 година се намерава да се намали основната 
главница на Друштвото за производство, трговија и уго-
стителство ЛОВЕЦ АД Тетово, ул. �Б. Кидрич� бр. 1, та-
ка што основната главница на друштвото од 
35.380.700,00 денари, односно 570.954 ЕУР, се намалува 
во износ од 24.314.800,00 денари, односно 396.652,52 
ЕУР, заради повлекување на акции. 
Со тоа се менува висината на основната главница на 

друштвото и истата со намалување изнесува  11.065.900,00 
денари, односно 180.520,4 ЕУР. 
Друштвото е согласно на доверителите да им ги 

исплати побарувањата или да им даде гаранција. 
Ако по истекот од 90 дена од денот на објавувањето 

на огласот во �Службен весник на РМ�, не биде подне-
сено побарување, се смета дека доверителите се соглас-
ни со намерното намалување на основната главница. 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните печати: 
Печат под назив: "ЈЗО  Завод за здравствена 

заштита - Скопје п. о.  Скопје 1".                            (8161) 
Печат под назив: "Самостоен синдикат за зд-

равство, фармација и социјална заштита на Р. М.  С. О.  
завод за задравствена  заштита Скопје.         (8165) 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Службена легитимација рег. бе. ТЕ/2012 на име 
Темелко Стојкоски, издадена од Министерство за 
правда, на службено лице-надзорник во Воспитно 
поправен дом -Тетово. 
Службена легитимација рег. бе. ТЕ/2011 на име 

Сашо Анески, издадена од Министерство за правда, на 
службено лице-надзорник во Воспитно поправен дом -
Тетово. 
Пасош бр. 1358068 на име Накова Бетка, ул. 

"Партизанска" бр. 14, Пробиштип.                         (8027) 
Пасош бр. 742937 издаден од СВР-Скопје на име 

Орхан Максутов, ул. "С. Кавракиров" бр. 10а /2-6, Ско-
пје.                                                                     (8134) 
Пасош бр. 1661133/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Јакимовски Игор, с. Марино, ул. "502" бр. 20, Ско-
пје.                                                                      (8145) 
Пасош бр. 1218896 издаден од СВР-Скопје на име 

Муамет Имеровски, ул. "Чаирска" бр. 97 а, Скопје.  
                                                                    (8187) 

Пасош бр. 430851/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Весовска Зорка, ул. "Панче Неделковски" бр. 29, 
Скопје.                                                                        (8198) 
Пасош бр. 1389396 на име Хани Валон, с. Велешта, 

Струга.                                                        (8217) 
Пасош бр. 1315767 на име Стојковски Стојко, с. Ро-

гачево, Тетово.                                        (8221) 
Пасош бр. 1409678 на име Цапа Намик, Дебар. 
                                                                      (8222) 
Пасош бр. 1316482 на име Серафимов Кирчо, ул. 

"Цар Самоил" бр. 34, Кочани. 
Пасош бр. 1494477 на име Котевски Ивица, нас. 

"Точила" бр. 2/6, Прилеп. 
Пасош бр. 1712629 на име Шаќири Фитим, с. 

Матејче, Куманово. 
Работна книшка на име Љатифи Кефсер, Скопје.   

                                                                    (8038) 
Работна книшка на име Слафко Сарафилоски, 

Скопје.                                                                      (8040) 
Работна книшка на име Николов Љупчо, Скопје.  

                                                                     (8072) 
Работна книшка на име Сашо Петковски, Скопје.   

                                                                   (8076) 
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Работна книшка на име Асан Арслани, Скопје. 
                                                                     (8081) 
Работна книшка на име Черговски Ѓорѓија, с. Мо-

гила, Битола.                                        (8122) 
Работна книшка на име Трнчевска Јованка, ул. 

"Илинденска" бр. 22, Богданци.                        (8124) 
Работна книшка на име Доневска Силвана, Проби-

штип.                                                         (8130) 
Работна книшка на име Керкез Галаба, ул. "Х. Кар-

пош" бр. 43/10, Штип.                          (8133) 
Работна книшка на име Имер Сефа, Скопје.    (8136) 
Работна книшка на име Василеска Маја, Тетово.  

                                                                     (8140) 
Работна книшка на име Митровски Зоран, Скопје.

                                                                     (8148) 
Работна книшка на име Ѓорѓи Константинов, Ско-

пје.                                                                     (8150) 
Работна книшка на име Димитријевиќ Зорица, с. 

Табановце, Куманово.                                       (8155) 
Работна книшка на име Димитријевиќ Сашо, с. 

Табановце, Куманово.                                       (8157) 
Работна книшка на име Ахмедов Зулбахар, ул. "Б. 

Страчков" бр. 36, Велес.                           (8162) 
Работна книшка на име Попоски Александар, кеј 9-

ти Септември бр. 2, Прилеп.            (8166) 
Работна книшка на име Вучковска Елизабета, ул. 

"Лесковачка" бр. 22/18, Куманово.              (8169) 
Работна книшка на име Петровска Сузана, Делчево.

                                                                      (8171) 
Работна книшка на име Зенун Билали, Гостивар.  

                                                                    (8173) 
Работна книшка на име Крушаротски Глигорије, 

Гостивар.                                                      (8174) 
Работна книшка на име Соколоски Златко, ул. "5-та 

Прилепска бригада" бр. 3/6, Прилеп.             (8178) 
Работна книшка на име Ангелески Иван, ул. "Ристо 

Крле" бр. 7/2/1, Струга.                             (8180) 
Работна книшка на име Генева Маријана, ул. 

"Сутјеска" бр. 31, Штип.                                       (8182) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ли-

рија"-Скопје на име Љатифи Кефсер, Скопје.       (8039) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Браќа Миладиновци"-Скопје на име Ристеска Ан-
дријана, Скопје.                                             (8063) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимнази-

јата " Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Физа Рахими, 
Скопје.                                                         (8116) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ 

"Жифко Брајковски"-Скопје на име Мирческа Вик-
торија, Скопје.                                          (8119) 
Свидетелство на име Ружди Зекироски, Струга. 
                                                                      (8123) 
Свидетелство на име Бесник Муслиу, с. Каме-њане, 

Тетово.                                                          (8125) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома за 

средно образование на име Стојанова Тања, ул. "С. 
Пинџур", Виница.                                       (8128) 
Свидетелство од 4 одделение на име Виолета Бо-

рева, с. Зрновци, Кочани.                              (8129) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рушид Асан, с. 

Курфалија, Штип.                          (8132) 
Свидетелство од 8 одделение на име Биљаљи Га-

нимет, с. Г. Речица, Тетово.                        (8139) 
Свидетелство на име Самадин Алимов, Неготино.

                                                                      (8141) 
Свидетелство на име Билеска Несим Атиџа, Велес.

                                                                      (8142) 
Свидетелство на име Ајдарпашиќ Саид, с. Десово, 

Прилеп.                                                        (8143) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Љумние Фач, Скопје.
                                                        (8156) 
Свидетелство од 8 одделение на име Пешевска Зо-

рица, с. Табановце, Куманово.                        (8158) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година гимназија на име 

Сузана Недиќ, Штип.                            (8159) 

Свидетелство од 8 одделение на име Тасевски Пан-
че, Велес.                                                       (8164) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алија Сериде, 

Куманово.                                                       (8170) 
Свидетелство на име Билали Кенан, Гостивар. 
                                                                      (8172) 
Свидетелство на име Реџепи Хајрие, Виница. (8175) 
Свидетелство за 1 година издадена од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Нурџан Сулима-
новска, с. Страхојадица, Скопје.              (8177) 
Свидетелство од 4 одделение издадено од с. Дупја-

чани на име Емина Ајдарович, с. Десово, Прилеп. 
                                                                      (8179) 
Свидетелство на име Миревска Даниела, Проби-

штип.                                                          (8181) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома изда-

дени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Емел Мак-
суд, Ресен.                                                       (8185) 
Свидетелство и диплома на име Емилија Лазарова, 

с. Градовци, Кочани.                            (8186) 
Диплома на име Насковски Срѓан, Куманово.(8127) 
Диплома на име Богуќанин Ариф, с. Г. Оризари, 

Велес.                                                                      (8163) 
Диплома на име Гошева Тодорка,Струмица.  (8167) 
Диплома на име Мицевски Гоце, Делчево.      (8168) 
Диплома на име Ристова Анета, с. Ерџилија, Св. 

Николе.                                                               (8176) 
Здравствена книшка на име Неџбедин Таири, Те-

тово.                                                                      (8126) 
Службена лична карта издадена од МНР-Скопје на 

име Хуемер Марие Астрид, Скопје.         (8146) 
Здравствена книшка на име Мифтарова Асип Ва-

хиде, с. Д. Јаболчиште, Велес.                        (8160) 
Здравствена книшка на име Мазневски Алберто, 

Велес.                                                            (8183) 
Здравствена книшка на име Александар Благодов-

ски, Велес.                                                       (8184) 
Даночна картичка бр. 4030992121700 издадена од 

Управа за јавни приходи на име Овошен расадник 
Цветан Димов Ѓорѓе и др ДОО, Скопје.            (8149) 
Даночна картичка бр.4030994134770 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Каја Круме 
ДООЕЛ, Скопје.                                         (8060) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за јавни на-

бавки-пречистен текст (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за набавки на 
Управата за Ветеринарство при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

 
1) ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Нарачател на повикот е МЗШВ-Управа за вете-

ринарство, Скопје, ул. �Ленинова� бр. 2. 
1.2. Предмет на набавка е избор на најповолни по-

нуди за кланица за изведување на колење од нужда, на 
животни заболени од болест за кои колењето не е за-
брането и откуп на месо со сите пропратни активности, 
што е дадено во тендерската документација. 

1.3. Количеството на работа како и рокот и место на 
извршување се регулира со Договор во зависност од 
потребите на Управата за ветеринарство. Договорот се 
потпишува за период од една фискална година. 

1.4. Предметот на набавка не е делив. 
 
2) ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПРИЈА-

ВАТА 
2.1. Пријавата за повикот се состои од Придружна 

документација и Понуда. 
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2.2. Придружната документација за пријавата за-
должително мора да содржи: 

1) назив и име на понудувачот (правно лице) со 
адреса на седиштето; 

2) документ за регистрација на правно лице; 
3) документ за регистрација за вршење на дејност 

од Управата за ветеринарство; 
4) доказ за својата финансиска и економска способ-

ност-документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар; 

5) потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

6) доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција не постар од шест месеци); 

7) доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација(извод од судска евиденција не постар од шест 
месеци); 

8) записник од ветеринарниот инспектор за испол-
нети ветеринарно-санитарни услови од тендерската до-
кументација; 

9) професионално-техничка спецификација на по-
нудувачот согласно тендерската документација; 

10) гаранција за континуирано спроведување на 
активности во период од една календарска година. 

2.2. Понудата мора да содржи цена на услуги, рок и 
начин на изведување на услугата. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат во оригинален примерок 
или како копија заверена од нотар. 

3) ПОСТАПКА 
Право на учество на конкурсот имаа сите правни 

лица во Република Македонија кои ги исполнуваат ус-
ловите од Повикот. 
Рангирањето на понудите ќе се изведе според след-

ниве критериуми: 
Рангирање    Поени 
1. Финансиска понуда       20 
    Откупна цена на килограм жива мера     80 
 2. Техничка понуда 
2.1. Ефикасност на услугата      30 
2.2. Квалитет на услугата       30 
2.3. Рок на изведување на услугата     30 
2.4. Начина на изведување на услугата     10 
        Вкупно 100 
4) РОК И НАЧИНА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПРИЈАВАТА 
4.1. Рок на доставување на пријавата е 15 дена од 

денот на објавувањето(вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Пријавата со придружната документација и по-
нудата се доставуваат во затворени коверти. 
Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 

ја носи ознаката �не отворај�, како и бројот на повикот. 
Тој не треба да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во 
средината на ковертот треба да биде назначена адреса 
на набавувачот: �Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство-Управа за ветеринарство-
Комисија за јавни набавки�. 
Придружната документација и Понудата се доставуваат 

во два одвоени затворени и запечатени коверти, сместени 
во надворешниот коверт, со ознака �документација� и �по-
нуда� со називот и точната адреса на понудувачот. 

4.3. Пријавата се доставува во еден оригинален 
примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

4.4. Пријавите се доставуваат со предавање во архи-
вата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство со обврска да се обезбедат докази за 
датумот на поднесување на пријавата. 

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

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

5.2. Пријава може да достави секое правно лице, а 
постапката на прибирање на понудите се спроведува во 
согласност со Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 21/2002). 

5.3. Тендерската документација може да се подигне во 
просториите на Управата за ветеринарство, соба број 317. 
Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство на 

претставници од понудувачите, во рок од 3 работни дена, 
од последниот ден на рокот за предавање на понудите, со 
почеток во 11 часот во просториите на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

       Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за јавни наба-

вки пречистен текст (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на 
Државен Студентски Центар �Скопје� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 1/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Државен Студентски Центар �Скоп-

је� - Скопје со седиште на ул. �Митрополит Теодосија 
Гологанов� бр. 26-б - Скопје. 

2. Предмет на набавката е: свежо јунешко, свежо 
свинско месо и пилешко месо по Список бр. 1. 
Списокот бр. 1 може да се подигне во Државен Сту-

дентски Центар �Скопје� - Скопје, ул. �Митрополит Те-
одосија Гологанов� бр. 26-б, во времето од 8,00-15,00 
часот во архивата на Центарот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

5. Бараните производи по својот квалитет треба во це-
лост да ги исполнуваат условите предвидени со важечки 
прописи и нормативи - Правилникот за квалитетот на ме-
сото од добитокот за колење од живина и од дивеч 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 34/74, 26/75 и 13/78). 

6. Испорака на производите: дадена во Списокот бр. 1. 
7. Набавката е делива. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот; 
- цената со пресметан ДДВ; 
- начин на плаќање; 
- рок на испорака. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- Техничко-технолошки бонитет, расположива 
опрема и други физички капацитет потребни за реали-
зирање на набавката; 

- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар; 

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ дека не е изречена мерка забрана за вр-

шење на дејноста; 
- Извод од судска евиденција дека не е отворена по-

стапка за стечај или е во процес на ликвидација; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација не смеe да биде постара од 

6 месеци. 
Критериумите за избор на најповолен понудувач: 
- техничко-технолошки можности  
за производство-испорака   40 бодови, 
- цена     40 бодови, 
- начин и услови на плаќање   10 бодови, 
- рок на испорака    10 бодови. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот на адреса 
Државен Студентски Центар �Скопје� - Скопје, ул. 
�Митрополит Теодосија Гологанов� бр. 26-б, во рок од 
15 дена од денот на објавување на отворениот повик. 
Јавното отворање ќе се изврши во просториите на 

Државен Студентски Центар �Скопје� - Скопје на ден 
23.04.2003 година со почеток во 11,00 часот. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 226-261. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
   
Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки при Управата за хидрометеоролошки рабо-
ти, бјавува о

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА  НА 
ПРОТИВГРАДОБИЈНИ РАКЕТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по јавниот повик бр.1/2003 година е 

Управата за хидрометеоролошки работи, орган во со-
став на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, со седиште на ул. �Скупи� бб - Скопје.  

2. Предмет на набавката се 250 противградобијни 
ракети, со следните карактеристики: 

-да бидат со домет над 7000м, 
- да бидат спакувани во транспортен лансирен кон-

тејнер со надворешен дијаметар од 60мм, 
- испалувањето да се врши со електричен стартер, 
- да имаат вграден пиротехнички тајмер, 
- во ракетата да биде вграден реагенс на база на 

сребрен јодид (АgJ). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учес-

тво на сите домашни и странски правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со 

одредбите од Законот за јавни набавки. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена на единица производ (противградобијна ра-

кета) со сите даноци и давачки, изразена во денари, 
- начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- гарантен рок, 
- постпродажен сервис и техничка помош. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
1. Извод од регистрација на дејноста, 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар, 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на 
дејност, 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

6. Сертификат од надлежната институција за кон-
трола на квалитетот на производот, со кој се потврдува 
сообразноста со дадените спецификации или стандарди 
за набавките, 

7. Каталози за основните технички карактеристики и 
упатства за ракување на техничките средства и опрема, 

8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел, 
9. Документите од точките 2,3,4 и 5 да не се поста-

ри од шест месеци. 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- економски најповолна понуда во поглед на цената 

- 45 бода, 
- рок на испорака - 15 бода, 
- начин и услови на плаќање - 5 бода, 
- гарантен рок - 25 бода, 
- постпродажен сервис и пружање техничка помош 

- 10 бода. 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата да се достави согласно со одредбите на 

Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден 
оригинален примерок што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот 
за јавни набавки. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, 

согласно член 20 од Законот за јавни набавки. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 24 

април (четврток) 2003 година во 10 часот во простори-
ите на Управата за хидрометеоролошки работи, на ул. 
�Скупи� бб, Скопје, во присуство на овластени прет-
ставници од понудувачите. 

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние кои не се во согласност со За-
конот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
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