
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок     за     рекламации     15    дена.  

Вторник, 15 април 2003 
Скопје 

Број 28                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
628. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Александар Кирил Чекоров, од Скопје, во траење 

од 3 месеци, 
2. Боро Станко Коцев, од Кочани, во траење од 2 месеци. 
 

II 
Делумно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Тоде Илија Исаковски, од Скопје, во траење од 9 месеци. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 07-405   Претседател 
11 април 2003 година             на Република Македонија, 
            Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
629. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од За-

конот за jавното обвинителство (�Службен весник на 
Република Македонија� број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 

Република Македонија, се разрешува Васил Велковски, 
поради исполнување услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Број 07-1691/1              Претседател  

10 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

630. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од За-

конот за јавното обвинителство (�Службен весник на 
Република Македонија� број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 10 април 2003 година, донесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 

Република Македонија, се разрешува Владимир Смич-
ковски, поради исполнување услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1692/1              Претседател  

10 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје                                    Македонија,  
     м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
631. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од За-

конот за јавното обвинителство (�Службен весник на 
Република Македонија� број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА  
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 

Вишото јавно обвинителство во Битола, се разрешува 
Љубисав Милуновиќ, поради исполнување услови за 
старосна пензија. 

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1689/1              Претседател  

10 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје                                    Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
632. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од За-

конот за јавното обвинителство (�Службен весник на 
Република Македонија� број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА  
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 

Вишото јавно обвинителство во Битола, се разрешува 
Борис Атанасовски, поради исполнување услови за ста-
росна пензија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1690/1               Претседател  

10 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје                                     Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
633. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од За-

конот за јавното обвинителство (�Службен весник на 
Република Македонија� број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ОБВИ-
НИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  

ВО ГЕВГЕЛИЈА 
 

1. Од функцијата јавен обвинител на Основното јав-
но обвинителство во Гевгелија, се разрешува Ѓорѓи Бар-
даров, поради исполнување услови за старосна пензија. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1688/1               Претседател  

10 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје                                     Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
634. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од За-

конот за јавното обвинителство (�Службен весник на 
Република Македонија� број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 10 април 2003 година, донесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ДЕБАР  
1. Од функцијата јавен обвинител на Основното јав-

но обвинителство во Дебар, се разрешува Бесник Граж-
дани, поради исполнување услови за старосна пензија. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1687/1               Претседател  

10 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
635. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

jавното обвинителство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ 
ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. За заменици на јавниот обвинител на Република 
Македонија, се именуваат: 
Клео Бубевска, 
Славчо Станков, 
Бардуљ Кука, 

Билјана Бабунска, 
Воислав Гавровски, 
Љубомир Јовески, 
Коста Петровски, 
Бесим Селими и 
Абдулаким Саљиу. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 Бр. 07-1695/1                           Претседател 
10 април 2003 година       на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
636. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

jавното обвинителство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА ВИ-
ШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ, 

БИТОЛА И ШТИП 
 
1. За јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство во Скопје, се именува Касам Хасани. 
2. За јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство во Битола, се именува Кире Секуловски. 
3. За јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство во Штип, се именува м-р Тодор Витларов. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 Бр. 07-1694/1                           Претседател 
10 април 2003 година       на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
637. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

јавното обвинителство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ВИШИТЕ ЈАВ-
НИ ОБВИНИТЕЛИ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИ-
НИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ,  БИТОЛА И ШТИП 

 
1. За заменици на вишиот јавен обвинител на Ви-

шото јавно обвинителство во Скопје се именуваат: 
Глигор Серафимовски, 
Катерина Панева, 
Богомир Николовски, 
Миле Србинов, 
Мимоза Илиќ, 
Катица Соколова-Гигова, 
Станка Видимлиска, 
Ментор Ќоку, 
Драгољуб Цакиќ, 
Лилјана Спасоска, 
Радослав Каранфиловски и 
Момир Маричиќ. 
2. За заменици на вишиот јавен обвинител на Ви-

шото јавно обвинителство во Битола се именуваат: 
Здравка Чупуровска, 
Аница Петровска, 
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Трендафилка Петрова, 
Лена Секуловска, 
Мери Тромбева и 
Димитар Лазаревски. 
3. За заменици на вишиот јавен обвинител на Ви-

шото јавно обвинителство во Штип се именуваат: 
Благој Ѓорѓиев, 
Олгица Јорданова и 
Костадин Бојаџиски. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-1696/1                           Претседател 

10 април 2003 година       на Собранието на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
638. 
Врз основа на член 5 став 2 и член  25  од Законот за 

jавното обвинителство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ  
НА ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
 
1. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Битола, се именува Стефче Тасевски. 
2. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Охрид, се именува Гоце Мартиноски. 
3. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Струга, се именува Рухи Зиба. 
4. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Ресен, се именува Реџаил Шерифовски. 
5. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Скопје, се именува Стерјо Зиков. 
6. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Тетово, се именува Борис Милосавлевски. 
7. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Гостивар, се именува Хабиљ Иљази. 
8. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Крива Паланка, се именува Ратка Гоговска. 
9. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Дебар, се именува Намик Даци. 
10. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Велес,  се именува Ѓорѓи Јаковлевски. 
11. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Кавадарци,  се именува Ратко Петровски. 
12. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Гевгелија,  се именува Кети Камчева. 
13. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Штип,  се именува Александар Наков. 
14. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Кочани,  се именува Илван Ефтимов. 
15. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Свети Николе,  се именува Драги Златев. 
16. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Делчево,  се именува Николина Попчевска. 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
  Бр. 07-1699/1                             Претседател, 

10 април  2003 година        на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

639. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

jавното обвинителство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИТЕ  
ОБВИНИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ  

ОБВИНИТЕЛСТВА 
 
1. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Битола, се именуваат: 
Петар Аневски, 
Ристе Пашовски, 
Зора Сотирова, 
Антонио Јолевски, 
Лиле Талевска, 
Жулиета Карова-Бошевска и 
Павлина Јанкуловска. 
2. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Прилеп, се именуваат: 
Симеон Цанески, 
Ристо Шошески, 
Дамчо Кочоски и 
Милка Спиркоска. 
3. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Охрид, се именуваат: 
Сузана Танасоска, 
Стефан Паунчевски, 
Зоран Митрески и 
Наум Паноски. 
4. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Струга, се именуваат: 
Благоја Даскалоски, 
Никола Неделкоски и 
Фикрије Бектеши. 
5. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Кичево, се именуваат: 
Зоран Максимовски и 
Виолета Стојановска. 
6. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Скопје, се именуваат: 
Крсте Диневски, 
Љупчо Шврговски, 
Бисера Леова-Константиновска, 
Јелица Медарска, 
Светлана Никодијевиќ-Матевска, 
Елизабета Ристеска, 
Гордана Стојмановска, 
Милан Гелевски, 
Вера Илиевска, 
Дана Атанасова-Миловановиќ, 
Драгица Михајловска, 
Соња Симоска, 
Лазар Катранџиски, 
Имран Османи, 
Ацо Колевски, 
Роска Карова, 
Драган Димитриевски, 
Влатко Георгиевски, 
Бодан Лазаревски, 
Јован Серафимовски, 
Горан Богдановски, 
Јован Илиевски, 
Димитар Кацарски, 
Владимир Марина, 
Елизабета Павловска, 
Сузана Мирческа, 
Маја Конеска, 
Снежана Ристевска, 
Љубинка Угриновска, 
Мирјана Василевска, 
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Зорица Пендовска, 
Џулијана Мишевска, 
Вилма Русковска, 
Елица Илиевска, 
Фиданка Рајевска, 
Димитрула Апостоловска, 
Наталија Тасевска, 
Гордана Смаќоска, 
Лидија Раичевиќ-Вучкова, 
Елизабета Соколова, 
Миле Мојсовски, 
Зорица Павловиќ, 
Снежана Бундалевска-Георгиевска, 
Кујтим Дика и 
Живко Радевски. 
7.За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Тетово, се именуваат: 
Ракипи Зулќуфи,  
Фета Исени,  
Исмаиљ Фазлиу, 
Бранислав Нешоски, 
Љупчо Симовски, 
Драгослава Поповска, 
Деса Пауновска и  
Дајана Дембоска. 
8. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Гостивар, се именуваат: 
Горица Милошевска, 
Зоран Димоски, 
Боривоје Гиновски и  
Душица Димитриевска. 
9. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Куманово, се именуваат: 
Сузана Кусигерска, 
Слаѓана Џимревска, 
Миле Ѓошевски и 
Никола Спиридоновски. 
10. За заменици на основниот јавен обвинител на 

Основното јавно обвинителство во Крива Паланка, се 
именуваат: 
Иван Јакимовски и 
Митко Митровски. 
11. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Велес, се именуваат: 
Јован Димов и  
Бојанка Весова. 
12. За заменици на основниот јавен обвинител на 

Основното јавно обвинителство во Кавадарци, се име-
нуваат: 
Петар Трајков, 
Крсте Кулев и 
Томе Спанџов. 
13. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Гевгелија, се именуваат: 
Мирјана Делева, 
Василка Ковачева и 
Катица Јанева. 
14. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Штип, се именуваат: 
Драган Гаџов, 
Стојче Миланов и 
Јован Ѓурков. 
15. За заменици на основниот јавен обвинител на 

Основното јавно обвинителство во Струмица, се име-
нуваат: 
Митко Ќучуков, 
Ѓорѓе Панов и 
Миле Петков. 
16. За заменици на основниот јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство во Кочани, се именуваат: 
Снежана Зафировска, 
Миле Костадинов и 
Ацо Арсовски. 

17. За заменик на основниот јавен обвинител на Ос-
новното јавно обвинителство во Делчево, се именува 
Бранко Тричковски. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 07-1703/1   Претседател 
10 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
640. 
Врз основа на член 106, став 2 од Законот за пре-

мер, катастар и запишување на правата на недвижно-
стите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
27/86 и 17/91), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 07.04.2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДИ 
 

Член 1 
Документацијата од премерот и катастарот на нед-

вижностите се чува и се издава на користење на начин 
пропишан со оваа уредба. 

 
Член 2 

Под документација од премерот и катастарот на 
недвижностите, (во натамошниот текст: документаци-
ја), во смисла на оваа уредба, се подразбираат следните 
податоци: податоците од основните геодетски работи, 
плановите и картите добиени со премерот и изработка-
та на катастарот на недвижностите, податоците за др-
жавната граница, збирките на исправи, магнетни ленти 
со податоци за недвижностите и носителите на правата 
на недвижностите, аерофотограметрискиот материјал, 
основната државна карта, топографските карти во раз-
мер 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000, картите 
од посебна намена во размер 1:10 000, разни наменски 
карти на Република Македонија во размер 1:250 000 и 
1:500 000, географско-топографски карти во размер 
1:300 000, 1:500 000 и 1:1 000 000, геодетски елаборати 
и катастарски операти, како и други податоци добиени 
со премерот и изработката на катастарот на недвижно-
стите  и податоците со премерувањето на земјиштето 
за посебни потреби на државните и други органи, прав-
ните лица и граѓаните. 

 
Член 3 

Документацијата од премерот и катастарот на нед-
вижностите се чува во посебни простории, услови и 
опрема за сместување, заради трајна заштита на доку-
ментацијата и со неа ракува овластено лице од Држав-
ниот завод за геодетски работи. 

 
II. ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕ-

МЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 4 
Во Државниот завод за геодетски работи се чува во 

аналогна и дигитална форма документацијата од пре-
мерот и катастарот на недвижностите за територијата 
на Републиката и тоа: оригиналните податоци од мере-
њето и пресметувањето на астрономско геодетските, 
гравиметриските и тригонометриските мрежи; картите 
на тригонометриските мрежи во размер 1:25 000, 1:50 
000 и 1:100 000; обрасци на тригонометриските и врз-
ните точки кои содржат координати, надморски висо-
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чини, насочни агли и положбен опис на точките; сек-
ции на карти во размер 1:25 000, 1:50 000, на кои се на-
несени сите тригонометриски точки на територијата на 
Републиката; оригиналите и елаборатите на врзните 
точки; карти на мрежите на врзните точки во размер 
1:25 000; податоци за државната граница; оригиналите 
на елаборатите на прецизниот и техничкиот нивелман, 
техничкиот нивелман со зголемена точност и градски-
от нивелман; преписи на податоци на нивелманот со 
висока точност; обрасци за реперите на територијата на 
Републиката кои содржат надморски височини и по-
ложбен опис на точките; скици на нивелманските вла-
ци по полигони; секции на карти во размер 1:100 000, 
на кои се нанесени реперите за територијата на Репуб-
ликата; градската полигонометрија од I ред; оригина-
лите на плановите од премерот и нивната репродукција 
во размер 1:500, 1:1 000, 1:2 500 и 1:5 000; оригиналите 
и репродукциите на основната државна карта во размер 
1:5 000, 1:10 000, како и картите од посебна намена во 
размер 1:10 000; негативи (филмови и плочи), дијапо-
зитиви, контакт копии од аерофотограметриското сни-
мање, микро филмови и др.; работни оригинали на кар-
тите за бонитирање на земјиштето и лабораториските 
анализи на примероци од огледните бонитетни земји-
шта за Републиката; елаборати на основите на ката-
старското класирање и списоци од огледните земјишта 
за катастарските околии; елаборати за утврдување на 
скалите за катастарскиот приход; статистички преглед 
на податоците од катастарот на недвижностите; репро-
дукција на топографски карти во размер 1:25 000, 1:50 
000, 1:100 000 и 1:200 000; тематски карти во разни 
размери и скици со поделба на листовите во проекци-
скиот систем; копии на магнетни ленти со најнови по-
датоци за катастарот на недвижностите. 

 
Член 5 

Во Сектор-Скопје и подрачните одделенија на Др-
жавниот завод за геодетски работи се чува во аналогна 
и дигитална форма документација од премерот и ката-
старот на недвижностите, за подрачјето на Сектор-
Скопје и одделенијата и тоа: оригинални податоци од 
мерењата и пресметувањата на полигонометриските 
мрежи од сите редови, како и скиците за тие мрежи; 
копии од обрасци на тригонометриските точки и репе-
рите; копии од обрасци на врзните точки или препис на 
овие податоци; копии од картите на мрежите на врзни-
те и тригонометриските точки; копии од скиците на 
картите во размер 1:50 000, со внесени репери; запис-
ници за разграничување на катастарските општини; ко-
пии од податоци за државната граница; оригинални по-
датоци од снимањето на детали (фото скици, скици за 
детално премерување, тахиметриски и нивелмански за-
писници, елаборати од пресметувањето на површините 
и др.), врз основа на кои се изработени плановите и 
картите; елаборати од излагањето на јавен увид на по-
датоците од премерот и катастарот на недвижностите 
(пописни листи), записници, списоци на приговори, ре-
шенија, збирка на исправи и др.); катастарскиот операт 
со неговите помошни делови (список на катастарски 
парцели со бонитетни класи, азбучен преглед на носи-
телите на правата на недвижностите, имотен лист кој 
се состои од пет дела и тоа: податоци за носителите на 
правата на недвижностите лист - А, податоци за земј-
штето лист - Б, податоци за зградите и посебни делови 
од згради со скици во хоризонтална претстава лист - В, 
податоци за товарите и ограничувањата на недвижно-
стите лист - Г, и преглед на недвижностите што носи-
телите на правата ги имаат во други катастарски оп-
штини на територијата на Република Македонија, над-
вор од катастарската општина во која имаат живеали-
ште, односно седиште лист - Ц, сумарен преглед на 
имотни листови, преглед на површините за катастар-
ски култури и класи со катастарски приход за недвиж-
ностите на кои постои право на сопственост и стати-

стички преглед на податоците од катастарот на нед-
вижностите; списоци на промени на податоците на 
недвижностите и збирка на исправите врз основа на 
кои се спроведени промените во катастарските опера-
ти; потребен број на копии од оригиналите на планови-
те во размер 1:500, 1:1 000, 1:2 500 и 1:5 000, само во 
хоризонтална проекција; индикациски скици на плано-
вите по катастарски општини; репродукција на основ-
ната карта во размер 1:5 000 и 1:10 000; потребен број 
на копии на оригиналите на плановите за катастар на 
подземните објекти и водови во размер 1:500, 1:1 000, 
1:2 500 и 1.5 000, само во хоризонтална проекција; ела-
борати од снимањето на подземните објекти и водови-
те; статистички податоци за земјиштето по култури, 
класи и неплодни земјишта; 

- статистички податоци за товарите и ограничува-
њата на недвижностите;  

- елаборати и операти од пописниот катастар на 
земјиштето;  

- елаборати од теренските мерења за експроприја-
ција, комасација и арондација на земјиштето;  

- статистички податоци за згради, посебни делови 
од згради и објекти. 

 
Член 6 

Правните и физички лица што вршат геодетски ра-
боти за посебни намени, должни се да ја чуваат доку-
ментацијата што ја користат. 

 
Член 7 

Документацијата од премерот и катастарот на нед-
вижностите, од член 4, 5 и 6 од оваа уредба, се чува во 
средена и прегледно евидентирана состојба во метални 
ормани и во простории кои се заштитени од поплави, 
пожари, провали и други опасности. Филмовите, дија-
позитивите, негативите, контакт-копиите, копиите на 
магнетните ленти, плочи и микро-филмовите се чуваат 
во специјални ормани, во простории заштитени од по-
жар, вода, прашина и вградени уреди за одржување на 
константна температура и влажност на воздухот. 
Дигиталните податоци се чуваат во две копии, на 

одвоени места. 
 

III. КОРИСТЕЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕ-
РОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 8 
За добивање на документацијата од премерот и ката-

старот на недвижностите, се поднесува писмено барање 
до Државниот завод за геодетски работи, односно до Се-
ктор-Скопје и подрачните одделенија на Државниот за-
вод за геодетски работи, и во барањето се назначува кои 
податоци се бараат и за која намена. Документацијата од 
премерот и катастарот на недвижностите може да се ко-
ристи само за намената за која е издадена. 

 
Член 9 

Државниот завод за геодетски работи, односно Се-
ктор-Скопје и подрачните одделенија на Државниот за-
вод за геодетски работи, водат евиденција за издавање-
то на користење податоци од документацијата на пре-
мерот и катастарот на недвижностите. 
Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи по-

датоците на кого, каде и кои податоци се издадени. 
 

Член 10 
Корисниците на документацијата при преземањето 

на истата, со изјава писмено се обврзуваат дека ќе ја чу-
ваат и користат на начинот пропишан со оваа уредба. 

 
Член 11 

Добиените податоци, изводи, копии, документи, 
воздушни снимки, картографски и други материјали не 
смеат да се умножуваат, менуваат, обработуваат, јавно 
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Член 6 да се објавуваат и даваат на употреба на други лица, 
односно во комерцијални цели без посебно писмено 
одобрение на Државниот завод за геодетски работи, 
односно посебен договор со кој ќе се утврдат меѓусеб-
ните односи со корисникот а податоците. 

За проектите кои се започнати со градба и за кои е 
издадено решение за учество на средствата од Бирото, 
корисниците-инвеститори продолжуваат да го кори-
стат ова право до завршување на проектот, согласно 
договорените услови, и во случај населеното место со 
оваа одлука да не е утврдено за стопански недоволно 
развиено подрачје. 

н 
Член 12 

Одредбите од оваа уредба се применуваат и на пода-
тоците од премерот и катастарот на земјиштето, до уста-
новување на премерот и катастарот на недвижностите. 

 
Член 7 

Прилозите 1 и 2 се составен дел на оваа одлука.  
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Член 8  

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 1.VII.2003 година. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за начинот на чување и кори-
стење на документацијата од премерот и катастарот на 
недвижностите (�Службен весник на СРМ� бр. 16/87). 

 
Бр. 23-1746/1                      Претседател на Владата  7 април 2003 година               на Република Македонија, Член 14     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. 

  
Прилог бр. 1 и

  
П Р Е Г Л Е Д  Бр. 23-1675/1                     Претседател на Владата      НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ ИМААТ СТАТУС  7 април  2003 година              на Република Македонија, НА РУРАЛНИ ЦЕНТРИ 1)            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р.  __________ ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 641. 1. Орман Врз основа на член 9  од Законот за поттикнување на 

развојот на стопански недоволно развиените подрачја  
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 2/94 и 
39/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 07.04.2003 година, донесе 

ОПШТИНА БАЧ 
2. Бач 
ОПШТИНА БЕЛЧИШТА 
3. Белчишта 
4. Арбиново*  ОПШТИНА БЕРОВО О Д Л У К А 5. Владимирово* ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2003 ДО 2007 ГОДИНА 

ОПШТИНА БИСТРИЦА 
6. Породин 
ОПШТИНА БИТОЛА   7. Дихово Член 1 
ОПШТИНА БЛАТЕЦ Со оваа одлука се утврдуваат подрачјата во Репуб-

лика Македонија кои во периодот од 2003 до 2007 го-
дина ќе имаат статус на стопански недоволно развиени 
подрачја. 

8. Блатец 
ОПШТИНА БОГДАНЦИ 
9. Богданци 

 ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
Член 2 10 Боговиње 

Статус на стопански недоволно развиени подрачја 
согласно член 1 на оваа одлука ќе имаат населените 
места во руралните центри и населените места кои се 
наоѓаат во специфичните подрачја (ридско-планински, 
погранични и изразито неразвиени). 

ОПШТИНА БОГОМИЛА 
11. Богомила 
ОПШТИНА БОСИЛОВО 
12. Босилово 
ОПШТИНА БРВЕНИЦА  13. Брвеница Член 3 14. Челопек Статус на рурални центри имаат населените места 

кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од Зако-
нот, како и општинските центри чија оддалеченост од 
влезот на градскиот центар изнесува повеќе од 6 км. 

15. Милетино 
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
16. Чалакли 
ОПШТИНА ВАСИЛЕВО Доколку во една општина се утврдат повеќе населе-

ни места со статус на рурални центри, нивната меѓу-
себна оддалеченост треба да изнесува најмалку 6 км. и 
да ги исполнуваат условите предвидени со член 5 став 
1 од Законот. 

17. Василево 
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
18. Вевчани* 
ОПШТИНА ВЕЛЕС 
19. Иванковци Населените места во руралните центри во соглас-

нос  со став 1 од овој член се дадени во Прилог бр. 1. ОПШТИНА ВИНИЦА т
 20. Драгобраште 

21. Истибања Член 4 
ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ Статус на специфични подрачја (ридско-планински, 

погранични и изразито неразвиени) имаат подрачјата 
определени согласно член 8 од Законот. 

22. Витолиште* 
ОПШТИНА ВРАНЕШТИЦА 
23. Вранештица Населените места кои се наоѓаат во специфичните по-

драчја од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2. ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ 
 24. Врапчиште 

Член 5 ОПШТИНА ВРАТНИЦА 
Населените места во специфичните подрачја кои во 

согласност со член 8, став 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот има-
ат утврден статус со оваа одлука по повеќе основи,  мо-
жат при користењето на мерките за поттикнување на 
развојот да го изберат најповолниот статус. 

25. Вратница 
ОПШТИНА ВРУТОК 
26. Вруток 

1)Населените места обележани со (*) се наоѓаат  
    и во специфичните подрачја. 
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ОПШТИНА ГРАДСКО ОПШТИНА ЛОЗОВО 
27. Градско 66. Лозово 
ОПШТИНА ДЕЛОГОЖДА ОПШТИНА ЛУКОВО 
28. Делогожда 67. Луково 

ОПШТИНА МАВРОВИ АНОВИ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
29. Драмче* 68. Маврови Анови 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 30. Тработивиште 
69. Македонска Каменица ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 
70. Луковица 31. Демир Капија 
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
71. Македонски Брод 32. Единаково 
ОПШТИНА МЕШЕИШТА 33. Смилево 
72. Требеништа ОПШТИНА ДОБРУШЕВО 
ОПШТИНА МИРАВЦИ 34. Добрушево 73. Миравци ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ОПШТИНА МОГИЛА 35. Долнени 74. Могила ОПШТИНА ДРУГОВО ОПШТИНА МУРТИНО 36. Извор 75. Муртино 

37. Другово ОПШТИНА НЕГОТИНО 
ОПШТИНА ЖЕЛИНО 76. Долни Дисан 
38. Желино ОПШТИНА НЕГОТИНО-ПОЛОШКО 
ОПШТИНА ЖИТОШЕ 77. Неготино-Полошко 
39. Житоше ОПШТИНА НОВАЦИ 

78. Новаци ОПШТИНА ЗАЈАС 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО 40. Зајас 
79. Ново Село ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО 
ОПШТИНА ОРАШАЦ 41. Зелениково 
80. Орашац ОПШТИНА ЗЛЕТОВО ОПШТИНА ОРИЗАРИ 42. Злетово 81. Оризари ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ 43. Зрновци 82. Осломеј ОПШТИНА ИЗВОР ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

44. Извор 83. Катланово 
ОПШТИНА ИЛИНДЕН ОПШТИНА ПОДАРЕШ 
45. Миладиновци 84. Подареш 
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
46. Јегуновце 85. Пласница 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
86. Долно Барбарево* 47. Дреново 
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ОПШТИНА КАРБИНЦИ 
87. Ранковце 48. Карбинци 
ОПШТИНА РЕСЕН ОПШТИНА КЛЕЧОВЦЕ 
88. Љубојно* 49. Клечовце 
ОПШТИНА РОСТУША ОПШТИНА КОНДОВО 
89. Ростуша 50. Радуша ОПШТИНА САМОКОВ ОПШТИНА КОНОПИШТЕ 90. Самоков 51. Конопиште* 91. Растеш* 52. Крњево* ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТИНА КОНЧЕ 92. Немањица* 53. Конче ОПШТИНА СОПИШТЕ 

ОПШТИНА КОСЕЛ 93. Сопиште 
54. Косел ОПШТИНА СОПОТНИЦА 
ОПШТИНА КРАТОВО 94. Сопотница 
55. Мушково* 95. Доленци 
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ОПШТИНА СРБИНОВО 
56. Добровница* 96. Србиново 

ОПШТИНА СТАР ДОЈРАН 57. Конопница 
97. Николиќ* ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
ОПШТИНА СТАРАВИНА 58. Кривогаштани 
98. Старавина ОПШТИНА КРУШЕВО 
ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 59. Бучин 
99. Драгоманце ОПШТИНА КУКЛИШ 
100. Старо Нагоричане 60. Костурино  ОПШТИНА СТРУГА 61. Куклиш 101. Радолишта* ОПШТИНА КУКУРЕЧАНИ ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 62. Кукуречани 102. Студеничани ОПШТИНА ЛАБУНИШТА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 63. Лабуништа 103. Лешок 

ОПШТИНА ЛИПКОВО 104. Теарце 
64. Липково 105. Доброше 
65. Лојане* 106. Нераште 

1)Населените места обележани со (*) се наоѓаат и во специфичните подрачја.
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ОПШТИНА ТОПОЛЧАНИ 
107. Тополчани 
ОПШТИНА ЦАПАРИ 
108. Цапари* 
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 
109. Центар Жупа 
ОПШТИНА ЧАШКА 
110. Чашка 
ОПШТИНА ЧЕГРАНЕ 
111. Чегране 

1)Населените места обележани со (*) се наоѓаат  
    и во специфичните подрачја. 

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО 
112. Чешиново 
ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 
113. Чучер-Сандево 
ОПШТИНА ШИПКОВИЦА 
114. Шипковица* 
ОПШТИНА ШТИП 
115. Лакавица 
116. Шашаварлија* 

 
 
 
 

Прилог бр. 2 
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ СЕ НАОЃААТ ВО 
ПОДРАЧЈАТА КОИ ИМААТ СТАТУС НА СПЕЦИ-
ФИЧНИ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Општина Арачиново   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 

  1. Арачиново 
  2. Брњарци 
  3. Грушино 
  4. Мојанци 
  5. Орланци 

 
 

Општина Бач   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1. Полог 1. Живојно 1. Брод 
 2. Бач 2. Добровени 
 3. Гермијан 3. Сливица 
 4. Скочивир 4. Велесело 
 5. Сович  

 
 

Општина Белчишта   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Арбиново  1.Горно Средноречје 
2.Долно Средоречје  2.Сошани 
3.Брежани   
4.Црвена Вода   
5.Годивје   
6.Лактиње   
7.Лешани   
8.Мраморец   
9.Слатино   
10.Слатински Чифлик   
11.Сливово   
12.Турје   
13.Велмеј   
14.Врбјани   

 
 

Општина Берово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Будинарци 1.Двориште  
2.Мачево   
3.Митрашинци   
4.Ратево   
5.Русиново   
6.Владимирово   

Општина Бистрица   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Барешани 1.Драгош 1.Жабјани 
2.Канино 2.Граешница  
3.Крстоар 3.Кишева  
4.Олевени 4.Кременица  
5.Острец 5.Лажец  
6.Велушина 6.Меџитлија  
7.Злокуќани   

 
 

Општина Битола   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Братин Дол   
2.Брусник   
3.Лавци   
4.Магарево   
5.Нижополе   
6.Орехово   
7.Снегово   
8.Трново   
Општина Блатец   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Липец 

 
Општина Богданци   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
 1.Селемли  
 2.Стојаково  
   
   
   

 
Општина Богомила   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Црешнево  1.Бистрица 
2.Капиново  2.Габровник 
3.Папрадиште  3.Мокрени 
4.Плевење  4.Нежилово 
  5.Ореше 
  6.Ореов Дол 
  7.Согле 
  8.Теово 

 
Општина Боговиње   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Раковец 1.Ново Село  
2.Селце Кеч   

 
Општина Босилово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Дрвош 

 
Општина Брвеница   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Гургурница  1.Блаце 
  2.Стенче 

 
 

Општина Валандово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
 1.Башибос 1.Дедели 
 2.Бајрамбос 2.Казандол 
 3.Кочули 3.Прстен 
  4.Собри 
  5.Татарли 

 
 
 

Општина Василево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Нивичино  1.Требичино 
2.Варварица  2.Висока Маала 
3.Чанаклија  3.Нова Маала 
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Општина Велешта   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Велешта 
  2.Горно Татеши 
  3.Добовјане 
  4.Долно Татеши 

  
Општина Велес   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Долно Јаболчиште  1.Белештевица 
2.Горно Јаболчиште  2.Карабуниште 
  3.Крушје 
  4.Лугунци 
  5.Ораовец 
  6.Рлевци 
  7.Рудник 
  8.Слп 
  9.Ветерско 
  10.Џидимирци   
Општина Вевчани   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Вевчани   

 
 

Општина Виница   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Грлани  1.Црн Камен 
2.Калиманци  2.Драгобраште 
3.Крушево  3.Градец 
4.Лаки  4.Лески 
5.Трсино  5.Пеклани 
6.Трстија  6.Виничка Кршла 

 
 

Општина Витолиште   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Живово 1.Бешиште 1.Чаниште 
2.Кокре 2.Полчиште 2.Дуње 
3.Крушевица  3.Гуѓаково 
4.Пештани  4.Кален 
5.Вепрчани  5.Манастир 
6.В толиште и  6.Врпско 

 
 

Општина Вранештица   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Дупјани   
2.Козичино   
3.Крушица   
4.Орланци   
5.Патеец   
6.Рабетино   

 
 

Општина Врапчиште   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Ново Село   
2.Пожаране   
3.Врановци   

 
 

Општина Вратница   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Беловиште 1.Јажинце  
2.Рогачево   
3.Старо Село   

 
 

Општина Вруток   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Долно Јеловце   
2.Горно Јеловце   
3.Лешница   
4.Печково   
5.Равен   
6.Речане   
7.Здуње   

Општина Гевгелија   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Богородица 1.Серменин 
 2.Хума  
 3.Конско  
 4.Моин  

 
 

Општина Градско   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Долно Чичево 
  2.Горно Чичево 
  3.Грнчиште 
  4.Подлес 
  5.Скачинци 
  6.Свеќани 
  7.Водоврати 
 
 
Општина Гази Баба   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Раштак   
 
 
Општина Дебар   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Оџовци 1.Баниште  
2.Рајчица 2.Горно Косоврасти  
 3.Хаме  
 4.Кривци  
 5.Отишани  
 6.Селокуќи  
 7.Спас  
 8.Татар Елевци  
 9.Џепиште  

 
 

Општина Делчево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Бигла 1.Драмче 1.Илиово 
2.Косово Дабје 2.Габрово 2.Очипала 
3.Нов Истевник 3.Град 3.Турија 
4.Разловци 4.Киселица  
 5.Полето  
 6.Селник  
 7.Стамер  
 8.Стар Истевник  
 9.Ветрен  
 10.Вирче  
 11.Вратиславци  
 12.Звегор  

 
 

Општина Делогожди   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Богојци   
2.Мислодежда   
3.Поум   

 
 

Општина Демир Хисар   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Журче  1.Ракитница 
2.Кочиште  2.Сладуево 
3.Лесково  3.Бараково 
4.Обедник  4.Граиште 
5.Смилево   
6.Растојца   
7.Света   
8.Вардино   
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Општина Демир Капија   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Челевец 
  2.Барово 
  3.Бесвица 
  4.Иберли 
  5.Клисура 
  6.Кошарка 
  7.Копришница 
  8.Стрмашево 

 
 

Општина Добрушево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Алинци 
  2.Црничани 
  3.Мојно 
  4.Мусинци 
  5.Путурус 

  
Општина Долна Бањица   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Долна Ѓоновица   
2.Горна Ѓоновица   
3.Митрој Крсти   
4.Сушица     
Општина Долнени   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Горно Село  1.Браилово 
2.Маргари  2.Долгаец 
3.Дреновци  3.Кошино 
4.Гостиражни  4.Мало Мраморани 
5.Кутлешево  5.Небрегово 
6.Лажани  6.Слепче 
7.Дебреште  7.Стровија 
  8.Зрзе 

 
 

Општина Другово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Брждани   
2.Цер   
3.Долна Душегубица   
4.Долно Добреноец   
5.Ехловец   
6.Големо Црско   
7.Горна Душегубица   
8.Горно Добреноец   
9.Иванчишта   
10.Јаворец   
11.Јудово   
12.Кладник   
13.Кленоец   
14.Лавчани   
15.Малкоец   
16.Мало Црско   
17.Подвис   
18.Прострање   
19.Видрани   

 
 

Општина Ѓорче Петров   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Грачани  
 2.Кучково  
 3.Никиштани  

 
 

Општина Желино   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Церово   
2.Добарце   
3.Горна Лешница   
4.Луковица   
5.Мерово   
6.Седларево   

Општина Житоше   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Локвени 
  2.Подвис 

 
 

Општина Зајас   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Бачишта   
2.Длапкин Дол   
3.Горно Страгомиште   
4.Грешница   
5.Колари   
6.Лешница   
7.Мидинци   
8.Речани   
9.Тајмиште   
10.Букојчани   
 
 
Општина Зелениково   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Палиград  1.Дејковец 
  2.Добрино 
  3.Градовци 
  4.Гумалево 
  5.Смесница 
  6.Тисовица 
  7.Вражале 

 
 

Општина Злетово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Шталковица  1.Бунеш 
2.Јамиште  2.Древено 
3.Лесново  3.Ратавица 
4.Зеленград  4.Трипатанци 
  5.Турско Рудари 

 
 

Општина Илинден   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Ајватовци 
  2.Бучинци 
  3.Бујковци 
  4.Дељадровци 
  5.Мршевци 
  6.Текија 

 
 

Општина Извор   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Крнино  1.Мартолци 
2.Попадија  2.Оморани 
  3.Поменово 
  4.Степанци 
  5.Владиловци 

 
 

Општина Јегуновце   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Јанчиште 
  2.Копанце 
  3.Туденце 
  4.Шемшево 

 
 

Општина Камењане   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Горно Палчиште 1.Јеловјане  
2.Новаќе   
3.Синичане   
4.Урвич   
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Општина Карбинци   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Ебеплија  1.Ќурфалија 
2.Јунузлија  2.Голем Габер 
3.Калаузлија  3.Мал Габер 
4.Кепекчелија  4.Оџалија 
5.Кучица  5.Руљак 
6.Кучилат   
7.Припечани   
8.Прналија   
9.Вртешка   

 
 
 

Општина Кавадарци   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Грбовец  1.Шешково 
2.Грниково  2.Добротино 
3.Кесендре  3.Драдња 
4.Праведник  4.Драгожел 
  5.Фариш 
  6.Кошани 
  7.Раец 
 
 
Општина Кичево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Кнежино  1.Лазаровци 
2.Раштани  2.Мамудовци 
3.Осој   

 
 

Општина Клечовце   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Дренок  1.Аљинце 
  2.Бељаковце 
  3.Довезенце 
  4.Јачинце 
  5.Косматац 
  6.Мургаш 
  7.Облавце 
  8.Орах 
  9.Ругинце 
  10.Зубовце 

 
 

Општина Кочани   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Црвена Нива   
2.Долно Градче   
3.Горно Градче   
4.Јастребник   
5.Лешки   
6.Нивичани   
7.Пашаџиково   
8.Пантелеј   
9.Полаки   
10.Припор   
11.Рајчани   

 
 

Општина Конче   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Горни Липовиќ  1.Долна Враштица 
2.Негреновци  2.Долни Радеш 
  3.Гарван 
  4.Горна Враштица 
  5.Скоруша 
  6.Загорци 

 
 

Општина Кондово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
 1.Дворце  
 2.Радуша  

Општина Конопиште   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Чемерско 1.Бошава 1. Бунарче 
2.Бојанчиште (Горна и Долна) 2.Крњево 
3.Клиново 2.Бохула        3.Мајден 
4.Куманичево 3.Конопиште        4.Ржаново 
5.Страгово 4.Мрежичко  
 5.Радња  
 6.Рожден  

 
 

Општина Косел   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Куратица   
2.Опеница   
3.Плаќе   
4.Расино   
5.Речица   
6.Сирула   
7.Скребатно   
8.Свињишта   
9.Завој   
 
 
Општина Кривогаштани   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Бела Црква   
2.Боротино   
3.Воѓани   
4.Врбјани   
5.Годивје   
6.Кореница   
7.Кривогаштани   
8.Крушеани   
9.Обршани   
10.Пашино Рувци   
11.Славеј   

  
Општина Кратово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Железница   
2.Шопско Рудари   
3.Близанци   
4.Емирица   
5.Горно Кратово   
6.Каврак   
7.Кнежево   
8.Којково   
9.Куново   
10.Луково   
11.Мушково   
12.Нежилово   
13.Приковци   
14.Сакулица   

  
Општина Крива Паланка   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Б`с 1.Жидилово  
2.Баштево 2.Добровница  
3.Борово 3.Голема Црцорија  
4.Дренак 4.Костур  
5.Дрење 5.Кркља  
6.Дурачка Река 6.Крстов Дол  
7.Габар 7.Луке  
8.Градец 8.Мала Црцорија  
9.Киселица 9.Нерав  
10.Кошари 10.Огут  
11.Лозаново 11.Подржи Коњ  
12.Мартиница 12.Трново  
13.Метежево 13.Узем  
14.Мождивнјак   
15.Осиче   
16.Станци   
17.Варовиште   
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Општина Крушево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Арилево  1.Милошево 
2.Бирино  2.Пресил 
3.Долно Дивјаци  3.Светомитрани 
4.Горни Дивјаци  4.Врбовец 
5.Пуста Река   
6.Селце   

   
Општина Куклиш   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Дорломбос  1.Мемешли 
2.Орманли  2.Раборци 
  3.Три Води 

 
 

Општина Кукуречани   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Древеник   
2.Габалавци   
3.Облаково   
 
 
Општина Куманово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Карабичане 1.Шупли Камен 
 2.Сопот 2.Четирце 
 3.Сушево 3.Д`лга 
 4.Табановце 4.Пчиња 
  5.Вакав 

 
 

Општина Лабуништа   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Бороец   
2.Подгорци   
3.Ташмаруниште   

 
 

Општина Липково   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Глажња 1.Белановце  
2.Р`нковце 2.Думановце  
3.Стрима 3.Гошинце  
 4.Лојане  
 5.Руница  
 6.Ваксинце  
 7.Злокуќане  

 
 

Општина Лозово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Аџибегово 
  2.Бекирлија 

 
 

Општина Луково   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Безово 1.Дренок  
2.Брчево 2.Лакаица  
3.Буринец 3.Модрич  
4.Глобочица   
5.Јабланица   
6.Локов   
7.Нерези   
8.Пискупштина   
9.Присовјани   
10.Ржаново   
11.Селце   
12.Збажди   

Општина Македонска Каменица   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Цера 1.Косевица  
2.Дулица 2.Костин Дол  
3.Тодоровци 3.Моштица  
 4.Саса  

 
 

Општина Македонски Брод   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Црешнево  1.Слатина 
2.Долно Крушје  2.Тополница 
3.Дреново  3.Вир 
4.Горни Манастирец   
5.Горно Крушје   
6.Грешница   
7.Крапа   
8.Локвица   
9.Сланско   
10.Старо Село   
11.Томино Село   
 
 
Општина Маврови Анови   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Беличица 1.Жужње  
2.Бибај 2.Бродец  
3.Богдево 3.Нивиште  
4.Церово 4.Тануше  
5.Дуф   
6.Грекај   
7.Кичиница   
8.Кракорница   
9.Маврово   
10.Ничпур   
11.Никифорово   
12.Нистрово   
13.Ново Село   
14.Орќуше   
15.Рибница   
16.Сенце   
17.Сретково   
18.Волковија   
19.Врбен   
20.Леуново   

 
 

Општина Миравци   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Габрово 

 
 

Општина Могила   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Подино   
2.Свето Тодори   

 
 

Општина Неготино   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Шеоба 
  2.Горни Дисан 
  3.Калањево 
  4.Липа 
  5.Пештерница 
  6.Вешје 

   
Општина Неготино-Полошко   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Горјане 1.Ѓурѓевиште  
 2.Калиште  
 3.Ломница  
Општина Новаци   
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Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Арматуш  1.Долно Орехово 
2.Гнилеш  2.Тепавци 
3.Грумази   
4.Мегленци   
5.Паралово   

 
 

Општина Ново Село   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Барбарево 1.Бадилен  
 2.Бајково  
 3.Борисово  
 4.Дражево  
 5.Габрово  
 6.Колешино  
 7.Мокрино  
 8.Мокриево  
 9.Ново Коњарево  
 10.Самоилово  
 11.Смолари  
 12.Старо Коњарево  
 13.Стиник    
Општина Oблешево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Бања 
  2.Бурилчево 
  3.Кукичино 
  4.Облешево 
  5.Спанчево 
  6.Теранци 
  7.Уларци 
  8.Чифлик 

 
 

Општина Охрид   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Шипокно 1.Љубаништа  
2.Елшани   
3.Коњско   
4.Рамне   
5.Велестово   

 
 

Општина Орашац   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Кокошиње  1.Живиње 
  2.Габреш 
  3.Градиште 
  4.К`шање 
  5.Колицко 
  6.Кучкарево 
  7.Кутлибег 
  8.Новосељане 
  9.Пезово 
  10.Скачковце 

 
 

Општина Оризари   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Безиково   
2.Главовица   
3.Костин Дол   
4.Небојани   
5.Ново Село   
6.Пресека   
7.Речани   
8.Вранинци   
Општина Осломеј   

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Шутово   
2.Ќафа   
3.Бериково   
4.Гарани   
5.Јагол   
6.Јагол Доленци   
7.Ново Село   
8.Папрадиште   
9.Премка   
10.Србица   
11.Туин   

 
 

Општина Пехчево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Робово 1.Црник  
2.Умлена 2.Негрево  
 3.Панчарево  
 
 
Општина Петровец   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Дивље  1.Бадар 
  2.Блаце 
  3.Брезница 
  4.Градманци 
  5.Кожле 
  6.Летевци 
  7.Горно Коњари 
  8.Долно Коњари 
  9.Сушица 
  10.Средно Коњари 
 
 
Општина Подареш   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Смиљанци  1.Јаргулица 
  2.Покрајчево 
  3.Злеово 

 
 

Општина Прилеп   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Штавица  1.Царевиќ 
2.Чумово  2.Дрен 
3.Беловодица  3.Голем Радобил 
4.Дабница  4.Мал Радобил 
5.Крстец  5.Мало Рувци 
6.Леништа  6.Селце 
7.Никодин  7.Смолани 
8.Ореовец  8.Топлица 
9.Плетвар   
10.Прилепец   
11.Присад   
12.Волково   

 
 

Општина Пробиштип   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Добрево  1.Долно Барбарево 
2.Долни Стубол  2.Дренок 
3.Горни Стубол  3.Куково 
4.Горно Барбарево  4.Пестришино 
5.Гризилевци  5.Стрисовци 
6.Кундино  6.Трооло 
7.Марчино   

 
 

Општина Радовиш   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Шипковица  1.Бучим 
2.Штурово  2.Калаузлија 
3.Али Коч  3.Погулево 
4.Коџалија  4.Тополница 
5.Козбунар   
6.Папавница   
7.Супурге   
Општина Ранковце   
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Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Баратлија 1.Герман 1.Ветуница 
2.Гулинци   
3.Криви Камен   
4.Милутинце   
5.П`клиште   
6.Станча   

 
 

Општина Ресен   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Арвати 1.Брајчино  
2.Евла 2.Долно Дупени  
3.Горно Крушје 3.Коњско  
4.Кривени 4.Лескоец  
5.Курбиново 5.Љубојно  
6.Лева Река 6.Стење  
7.Петрино   
8.Златари   
 
 
Општина Росоман   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Крушевица 
  2.Мрзен-Ораовец 

 
 

Општина Ростуша   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Жировница 1.Аџиевци  
2.Галичник 2.Битуше  
3.Гари 3.Присојница  
4.Јанче  4.Видуше  
5.Лазарополе   
6.Могорче   
7.Осој   
8.Росоки   
9.Селце   
10.Скудриње   
11.Сушица   
12.Требиште   
13.Тресонче   
14.Велебрдо   
15.Врбјани   

 
 

Општина Самоков   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Бенче  1.Белица 
2.Битово  2.Калуѓерец 
3.Брест  3.Зркле 
4.Брезница   
5.Долно Ботушје   
6.Горно Ботушје   
7.Инче   
8.Косово   
9.Ковач   
10.Лупште   
11.Могилец   
12.Рамне   
13.Растеш   
14.Сушица   
15.Тажево   
16.Требовље   
17.Волче   
18.Заград   
19.Звечан    
Општина Сарај   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 

1.Грчец  1.Арнакија 
2.Крушопек  2.Бојане 
3.Раовиќ  3.Буковиќ 
  4.Копаница 
  5.Ласкарци 
  6.Љубин 
  7.Матка 
  8.Паничари 
  9.Семениште 
  10.Чајлане 
  11.Шишево 
  12.Сарај 

  
Општина Сопиште   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Држилово  1.Јаболци 
2.Нова Брезница   
3.Патишка Река     
Општина Сопотница   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Железнец   
2.Бабино   
3.Базерник   
4.Боиште   
5.Брезово   
6.Церово   
7.Големо Илино   
8.Мало Илино   
9.Радово   
10.Слоештица   
11.Велмевци   
12.Вирово   
13.Зашле   

  
Општина Србиново   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Железна Река   
2.Куново   
3.Падалиште   
4.Страјане   
5.Трново   

  
Општина Стар Дојран   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Куртамзали 1.Ѓопчели 
 2.Николиќ 2.Дурутлија 
 3.Органџали 3.Севендекли 
  4.Црничани 

  
Општина Старавина   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Брник 1.Градешница 1.Маково 
2.Будимирци 2.Зовиќ 2 2.Рапеш 
3.Груништа  3.Зовиќ 1 
4.Ивени   
5.Орле   
6.Петалино   

  
Општина Старо Нагоричане   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Арбанашко 1.Жегљане 1.Жељувино 
2.Дејловце 2.Челопек 2.Бајловце 
3.Кокино 3.Алгуња 3.Брешко 
4.Осиче 4.Буковљане 4.Добрача 
 5.Цветишница 5.Канарево 
 6.Длабочица 6.Карловце 
 7.Малотино 7.Коинце 
 8.М`гленце 8.Степанце 
 9.Пелинце 9.Стрновац 
 10.Рамно 10.Свиланце 
 11.Враготурце 11.Врачевце 
  12.Макреш 

 
Општина Струга   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
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1.Октиси 1.Франгово  
 2.Горна Белица  
 3.Мали Влај  
 4.Радожда  
 5.Радолишта  
 6.Вишни    
Општина Струмица   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Белотино 
  2.Попчево 
  3.Рич   
Општина Студеничани   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Алдинци  1.Драчевица 
2.Црн Врв  2.Малчиште 
3.Цветово  3.Вртекица 
4.Елово   
5.Рамни Габер     
Општина Свети Николе   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Алакинце 
  2.Арбасанци 
  3.Долно Ѓуѓанце 
  4.Горно Ѓуѓанце 
  5.Крушица 
  6.Макреш 

  7.Малино 
  8.Мечкуевци 
  9.Немањица 
  10.Орел 
  11.Патетино 
  12.Павлешенци 
  13.Преод 
  14.Ранчинци 
  15.Сопот 
  16.Стануловци 
  17.Стањевци 
  18.Строиманци 
  19.Трстеник   
Општина Теарце   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Брезно   
2.Јелошник   
3.Првце   
4.Варвара     
Општина Тетово   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Лавце 1.Вејце  
2.Селце   

 
 

Општина Тополчани   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Бонче  1.Алинци 
2.Лопатица  2.Подмол 
3.Марул   

 
 

Општина Цапари   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Ѓавато   
2.Цапари   
3.Доленци   
4.Гопеш   
5.Лера   
6.Маловиште   
7.Метимир   
8.Рамна   
9.Ротино   
10.Српци   
Општина Центар Жупа   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 

1.Житинени 1.Долгаш  
2.Бајрамовци 2.Праленик  
3.Брештани   
4.Броштица   
5.Елевци   
6.Евла   
7.Горенци   
8.Горно Мелничани   
9.Кочиште   
10.Коџаџик   
11.Новак   
 
Општина Чашка   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Горно Врановци 
  2.Крајници 
  3.Мелница 
  4.Војница   
Општина Чаир   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.село Љубанци   
2.село Љуботен   
3.село Радишани     
Општина Чешиново   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
  1.Врбица 
  2.Лепопелци 

  
Општина Чегране   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Корито   

 
 

Општина Чучер-Сандево   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Бродец 1.Чучер-Сандево  
 2.Блаце  
 3.Брест  
 4.Горњане  
 5.Танушевци  

 
 

Општина Џепчиште   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Ѓермо   
2.Једоарце   
3.Отуње   
4.Сетоле   

 
 

Општина Шипковица   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Шипковица 1.Бозовце  
2.Гајре 2.Бродец  
3.Лисец 3.Вешала  

 
 

Општина Штип   
Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени 
1.Кошево  1.Шашаварлија 
2.Почивало  2.Шопур 
  3.Чифлик 
  4.Балталија 
  5.Брест 
  6.Горачино 
  7.Лесковица 
  8.Липов Дол 
  9.Пиперево 
  10.Пухче 
  11.Љуботен 
  12.Селце 
  13.Степанце 
  14.Судиќ 
  15.Суво Грло 
  16.Танатарци 
642. 
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Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА-ГЕОТЕРМАЛНА  ВОДА НА ДПТУ �СЛИВ� ДОО,  
ВИНИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ МОТЕЛОТ 

�СЛИВ�  КАЈ ВИНИЦА, ВИНИЦА  
1. На ДПТУ �СЛИВ� ДОО, увоз-извоз -Виница се 

дава концесија за детални геолошки истражувања на 
минералната суровина геотермална вода на локалите-
тот кај мотелот �Слив� кај Виница, со површина на 
простор за концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
ден  во табелава, и тоа:  о 

ТОЧКА КООРДИНАТА 
Х 

КООРДИНАТА 
У 

Т-1 4.641.800,00 7.623.000,00 
Т-2 4.642.430,00 7.623.000,00 
Т-3 4.642.430,00 7.624.250,00 
Т-4 4.641.800,00 7.624.250,00  

Површината на просторот за детални геолошки истра-
жувања од став 1 на оваа точка изнесува Р=1,22km2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште, ќе се определат во Договорот за концесија за вр-
шење на детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 23-1668/1                     Претседател на Владата      

7 април 2003 година              на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
643. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 07.04.2003 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ 

НА ИСПРАТНИНА  
1. Одлуката за исплата на еднократен надомест на 

испратнина бр. 23-4943/1 од 31 октомври 2000 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 97/2000), 
престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 23-1736/1                     Претседател на Владата 

7 април 2003 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  

644. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (�Службен весник на Република Ма-
кедонија�  бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.03.2003 година, одобри изменување и дополнување на  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ �ФЛА-
МИНГО� ЕЛЕКТРО УНИОН И ДР. ЕКСПОРТ - 
ИМПОРТ Д.О.О. СКОПЈЕ ПОД ДОВ. БР. 23-6969/2  

ОД 4.12.2001 ОДИНА Г 
1. Во точка 2 од Лиценцата наместо зборовите: �ул. 

�Втора Македонска Бригада� бр. 7/2,3,4 ТЦ Скопје-Север-
Скопје� треба да стои: �ул.�11 Октомври� бр. 29-Скопје�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
Бр. 23-1237/1                      Претседател на Владата      

31 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
645. 
Врз основа на член 10 од Законот за угостителската 

и туристичката дејност (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 23/95, 33/2000 и 25/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНА, ТУРИ-
СТ ЧКИТЕ БИРОА И ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ И 

Член 1 
Со оваа одлука се определува работното време на 

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

Член 2 
Угостителските објекти за сместување и угостител-

ските објекти за исхрана, туристичките бироа и тури-
стичките агенции можат да работат секој работен, не-
делен и празничен ден.  

Член 3 
Угостителските објекти за сместување (хотели, мо-

тели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, од-
моралишта и кампови), туристичките бироа и тури-
стичките агенции, како и угостителските објекти без 
оглед на видот, кои се лоцирани на граничните преми-
ни аеродроми, железнички станици и меѓуградски 
автобуски станици можат да работат 24 часа.  

Член 4 
1. Угостителските објекти за исхрана, без оглед на ви-

дот на објектот, можат да работат од 07,00 до 24,00 часот. 
2. Угостителските објекти за исхрана кои се во со-

став на угостителските објекти за сместување, можат 
да работат од 07,00 до 24,00 часот. 

- Во деновите петок, сабота, деновите спроти праз-
ничните денови и празничните денови, како и во период 
од 1 јуни до 31 август и во период од 15 декември до 15 
февруари угостителските објекти од точка 1 и 2 на овој 
член можат да работат од 07,00 до 01,00 часот наредниот 
ден.  

3. Угостителските објекти - ноќен бар и кабаре мо-
жат да работат од 20,00 до 03,00 часот. 

4. Угостителски објект - диско клуб може да работи 
од 19,00 до 03,00 часот. 

Член 5 
Вршителот на угостителската и туристичката деј-

ност, туристичките бироа и туристичките агенции, са-
мостојно го определува работното време на својот об-
јект во согласност со своите деловни интереси, кара-
ктеристиките на подрачјето и потребите на корисници-
те на услугите, во согласност со работното време пред-
видено во оваа одлука. 

Член 6 
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Работното време мора да биде истакнато на видно 

место пред влезот на објектот.  
Член 7 

Со донесувањето на оваа одлука престанува да ва-
жи Одлуката за определување на работното време на 
угостителските објекти, туристичките бироа и тури-
стичките агенции (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 37/2002 и 99/2002).  

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
      Бр. 23-1952/1       Претседател на Владата 
14 април 2003 година             на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

     
__________ 

646. 
Врз основа на член 54 и член 55, а во врска со член 

163, став 1, точка 4 и член 164а, став 3 од Законот за 
хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Ко-
мисијата за хартии од вредност на својата седница одр-
жана на 31.03.2003 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се наложува издавачот Балканска Банка АД Скопје 

во рок од седум дена да ги отстрани неправилностите и 
незаконитостите во постапката на јавната понуда на ак-
ции од деветтата емисија на Балканска Банка АД Скопје 
со тоа што ќе постапи по налогот на заинтересираното ли-
це Тихомир Мукаетов од Скопје, бул. �Партизански одре-
ди� бр. 4, со ЕМБГ 2502946450033 за запишување на една 
акција од деветтата емисија акции на Банката. 

2. Се задолжува издавачот Балканска Банка АД Скоп-
је, веднаш по приемот на Решението, односно во рок од 
седум дена, да постапи согласно точка 1 од изреката и на 
Комисијата за хартии од вредност да и достави извештај 
со докази од кои ќе се утврди дека се отстранети недоста-
тоците во постапката на јавната понуда на акции од деве-
ттата емисија на Балканска Банка АД Скопје. 

3. Од денот на приемот на решението до денот на 
отстранувањето на недостатоците се задолжува издава-
чот Балканска Банка АД Скопје да ја запре јавната по-
нуда на акции од деветтата емисија. 

4. Жалбата на ова решение не го одлага неговото извр-
шување и истото ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 
 
      Бр. 08-2145/7           Комисија за хартии од вредност 
31 март 2003 година                    Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
647. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесе-
на на 08.04.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ШЕСТТАТА ЕМИСИЈА 

НА АКЦИИ 
 
1. Се дава согласност на �Комерцијално Инвестици-

она Банка� АД Куманово за продолжување на рокот за 
реализација на шесттата емисија на акции за 3 (три) ме-
сеци, заклучно со 07.07.2003 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на шесттата еми-
сија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од 
три дена од денот на приемот на ова решение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Ко-
мисијата за бројот на запишаните и платените хартии 
од вредност, односно за процентот за реализација на 
емисијата согласно Правилникот за содржина на изве-
стувањето за запишани и платени хартии од вредност 
(�Службен весник на РМ� бр. 16/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
  Бр. 07-1553/12-2002         Комисија за хартии од вредност 
8 април 2003 година               Претседател, 

     Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

648. 
Врз основа на член 124, а во врска со член 163 став 1 

точка 7 од Законот за хартии од вредност (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комиси-
јата за хартии од вредност на својата седница одржана на 
31.03.2003 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се одзема одобрението бр. 07-1362/4 од 01.08.2003 
година за работа со долгорочни хартии од вредност на Се-
кторот за работење со хартии од вредност на �Експорт Им-
порт банка АД Скопје� АД, со седиште во Скопје, ул. �Да-
ме Груев� бр. 7. 

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

 
Бр. 07-1362/5          Комисија за хартии од вредност 

31 март 2003 година            Претседател, 
    Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
649. 
Врз основа на членовите 3 став (2), 11 став (4), 13 

став (3), 18 став (4), 19 став (6), 20, 21 и 33 од Законот 
за сметководството за буџетите и буџетските корисни-
ци (″Службен весник на Република Македонија″ број 
61/2002 и 98/2002), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ  
И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ  

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува водењето на сметко-

водството, деловните книги, сметководствените доку-
менти и обработката на податоците, организацијата на 
сметководството, признавањето на приходите и расхо-
дите, проценувањето на билансните позиции, ревало-
ризацијата и пописот на Буџетот на Република Македо-
нија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, 
буџетите на фондовите, корисниците и единките ко-
рисници на средства од буџетите, како и на другите 
правни лица за кои средствата за вршење на основната 
дејност претежно се обезбедуваат од буџетите (во ната-
мошниот текст: буџети и буџетските корисници). 

 
II. ЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО  НА

 
Член 2 

Буџетите и буџетските корисници податоците во 
своето сметководство ги обезбедуваат во согласност со 
класификацијата на приходите и класификацијата на 
расходите.  

Член 3 
Освен податоците од член 2 на овој правилник, бу-

џетите и буџетските корисници, кои располагаат со 
средства, имаат разни побарувања и обврски, во своето 
сметководство обезбедуваат податоци и за состојбата и 
движењето на средствата, обврските и изворите на 
средствата. 
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Член  4 
Буџетските корисници кои, покрај приходите од бу-

џетот, остваруваат приходи од самофинансирачки ак-
тивности, приходи наплатени од органи, приходи од 
донации и приходи од проектни кредити, водат посеб-
на сметководствена евиденција.    

 
III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ  
ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 

 
Член 5 

(1) Дневникот е книга во која хронолошки се внесу-
ваат финансиските промени, односно трансакции на-
станати на приходите и другите приливи, расходите и 
другите одливи, како и на средствата, обврските и из-
ворите на средства кај буџетите и буџетските корисни-
ци во текот на нивното настанување.           

(2) Дневникот може да се воспостави како единс-
твена книга за евидентирање на сите финансиски про-
мени, односно трансакции или како повеќе книги за 
евидентирање на одделни видови на финансиски про-
мени, односно трансакции.  

 
Член 6 

(1) Главната книга претставува книга за системска 
сметководствена евиденција на финансиските промени, 
односно трансакции настанати на приходите и другите 
приливи, расходите и другите одливи, како и на средс-
твата, обврските и изворите на средства кај буџетите и 
буџетските корисници. 

(2) Промените од став (1) на овој член во главната 
книга се евидентираат на ниво на категорија, поткате-
горија, ставка, аналитичка ставка и потставка.    

(3) Првото отворање на сметките на средствата, об-
врските и изворите на средствата се спроведува врз ос-
нова на почетните состојби утврдени со попис. 

 
Член 7 

(1) Задолжителните помошни книги од член 8 став 
(2) од Законот за сметководството за  буџетите и буџет-
ските корисници (во натамошниот текст: Закон) прет-
ставуваат книги за евиденција и тоа: 

1) Книгата на влезни сметки (фактури) е книга на 
евиденција на влезните фактури во која се внесува ред-
ниот број на влезната фактура, називот на добавувачот, 
износот кој според влезната фактура треба да се плати, 
рокот на достасаност и плаќањето, денот на плаќањето 
и слично. 

2) Книгата на излезни сметки (фактури) е книга на 
евиденција на излезните фактури во која се внесува 
редниот број на излезната фактура, називот на купува-
чот, износот кој според излезната фактура треба да се 
наплати, рокот на достасаната фактура за наплата, де-
нот на плаќањето и друго. 

3) Книгата за набавки е книга за евиденција на на-
бавениот потрошен материјал во која се внесуваат по-
датоци за видот, количината, цената, вкупната вред-
ност на набавените производи и материјали и други не-
опходни податоци. 

4) Книгата (пописот) за инвентарот е книга во која 
се внесуваат сите подвижни и неподвижни предмети 
(имот) по редот на набавката. 

5) Книгата (пописот) на капиталниот имот е книга 
во која се внесуваат податоци за видот, количината, на-
бавната, односно ревалоризираната вредност и други 
потребни податоци за капиталниот имот. 

6) Книгата на јавниот долг е евиденција на јавните 
долгови која го вклучува задолжувањето, новите задол-
жувања, отплатата на јавните долгови и други подато-
ци потребни за утврдување на состојбата и движењето 
на јавните долгови. 

(2) Задолжителните помошни книги од став (1) на 
овој член не мора да се водат ако буџетите и буџетски-
те корисници со директно расчленување на ставките во 
главната книга ги обезбедуваат потребните податоци. 

Член 8 
Буџетите и буџетските корисници, кои водат и други 

помошни книги, (аналитички евиденции) освен деловни-
те книги од член 7 од овој правилник, сами ја одредуваат 
формата и содржината на помошните книги. 

 
Член 9 

(1) Деловните книги се заклучуваат и поврзуваат 
согласно со член 10 од Законот.  

 
Член 10 

(1) Деловните книги се водат уредно со тоа што:   
1) од нив да можат точно да се утврдат финанси-

ските промени, односно трансакции, расчленети на по-
едини финансиски промени по хронолошки ред во бру-
то износи;     

2) во нив да не се оставаат празнини, туку по хроно-
лошки ред да се исполнува целиот простор за книжење; 

3) уписот да не се брише ниту да се преправа, а ако 
сепак се направи исправка, тогаш таа треба да се извр-
ши така што јасно може да се види првобитниот текст; 

4) да не се вршат никакви измени за кои не би мо-
жело да се утврди дали се сторени при првото книжење 
или дополнително; 

5) неповрзаните листови од книгата не смеат да се 
уништуваат ниту да се вадат листови од поврзаната 
книга; 

6) сите книжења мора да се запишат во сметководс-
твените документи од кои може да се утврди основата 
за книжење; 

7) сторнирањето на погрешно книжените финанси-
ски промени да се врши задолжително со метода на цр-
вено сторно. 

(2) Буџетите и буџетските корисници кои книжење-
то го вршат со механички или со електронски сметач 
без направа за одбивање на прокнижените износи, вр-
шат сторно книжење на начин којшто го овозможуваат 
тие сметачи.   

Член 11 
(1) Начинот на водењето на деловните книги се вр-

ши согласно со член 11 од Законот.     
(2) Кога податоците се обработуваат рачно или по-

луавтоматизирано, деловните книги се водат во форма 
на слободни или поврзани листови.    

(3) Кога деловните книги се водат со електронски 
сметач, податоците се внесуваат во соодветни носите-
ли на податоци. 

(4) Уписот на податоците во деловните книги се ор-
ганизира на начин што ги обезбедува следниве барања:   

- контрола на внесените податоци, 
- исправност на внесените податоци, 
- чување на податоците, 
- можност на употреба на податоците, 
- можност за добивање увид во состојбата и проме-

ните во главната книга, 
- можност за увид во хронологијата на извршеното вне-

сување на финансиските податоци, односно промените. 
 

Член 12 
(1) За внесување на податоци во деловните книги е 

потребен сметководствен документ како писмен доказ 
за настанатата финансиска промена, односно трансак-
ција кај буџетите и буџетските корисници.    

(2) Веродостоен и вистинит сметководствен доку-
мент во смисла на член 12 став (1) од Законот е доку-
мент којшто целосно и вистинито ја претставува наста-
натата финансиска промена, односно трансакција. Сме-
тководствениот документ е уреден кога од него недвос-
мислено може да се утврди местото и времето на него-
вото составување и неговата материјална содржина, 
што значи место, вредност и време на настанување на 
финансиската промена, односно трансакција. 

(3) Сметководствениот документ треба да ги содр-
жи сите податоци кои се потребни за внесување во 
сметководството на буџетите и буџетските корисници.    
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Член 13 
(1) Сметководствениот документ (профактура, фа-

ктура, сметководствена потврда, времена ситуација, 
асигнација, компензација, договори од кои произлегува-
ат финансиски обврски и слично) се составува пред или 
во моментот на настанувањето на финансиската транс-
акција, оформен според сметководствената практика. 

(2) Сметководствениот документ се составува во 
еден или во повеќе примероци (изворни копии или по-
веќе отпечатени примероци). 

(3) Испраќањето на сметководствениот документ 
составен во еден примерок е допуштено ако податоци-
те од таквиот документ се чуваат така што во секое 
време да се достапни за користење. 

(4) Изворниот сметководствен документ може да се 
состави и да се напише со електронски сметач, полуа-
втоматски, со машина за отчукување или рачно. 

(5) За обработка на податоците од страна на буџе-
тите и буџетските корисници можат да се користат по-
датоците примени на соодветен носител на електрон-
ска обработка на податоци. 

(6) Во обработката на податоци како основа може 
да се користи фотокопијата на изворниот сметководс-
твен документ под услов во него да се наведени место-
то за чување на изворниот сметководствен документ, 
причината за употребата на фотокопијата и потписот 
на овластеното лице. 

Член 14 
(1) Со потпис на документот на одговорното лице 

на буџетот и буџетскиот корисник или лицето коешто 
тој ќе го овласти, се гарантира дека документот е ви-
стинит и дека реално ја прикажува сметководствената 
промена, односно трансакција. 

(2) Сметководствениот документ составен со еле-
ктронски сметач може место потпис да има факсимил 
на лицето коешто го составило сметководствениот до-
кумент. 

(3) Сметководствениот документ мора да се контро-
лира пред внесувањето на податоците во сметководс-
твото на буџетите и буџетските корисници. 

(4) Овластеното лице за контрола на сметководс-
твената и формалната вистинитост и точност на секој 
одделен вид сметководствен документ врши контрола 
на овој документ и го потврдува тоа со свој потпис. 

(5) Контролираниот сметководствен документ мора 
да биде таков што овластеното лице или стручното ли-
це кое не учествувало во финансиската трансакција да 
може од сметководствениот документ недвосмислено и 
без никакво сомневање да ја утврди природата на фи-
нансиската промена, односно трансакцијата кај буџети-
те и буџетските корисници. 

 
Член 15 

(1) Сметководствените документи се чуваат на на-
чин и во рокови  утврдени во согласност со член 13 од 
Законот.    

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СМЕТКОВОДСТВОТО 

 
Член 16 

(1) Буџетите и буџетските корисници самостојно го 
организираат своето сметководство и одлучуваат за на-
чинот на обезбедување на податоците во сметководс-
твото кои се потребни за законско користење на средс-
твата и за утврдување на резултатите од работата на 
одделни свои организациони делови.   

(2) Буџетите и буџетските корисници можат да во-
дат и посебно сметководство за сите или само за одре-
дени организациони делови . 

(3) Буџетите и буџетските корисници кои имаат по-
веќе организациони делови за вршење на редовната 
дејност можат за тие организациони делови да пропи-
шат единствени аналитички сметки во согласност со 
потребите на тие организациони делови.    

(4) Ако буџетот или буџетскиот корисник водат 
сметководство по организациони делови, се должни да 
овозможат сметководствената евиденција од тие орга-
низациони делови да обезбеди податоци  утврдени со 
овој правилник и за буџетите и буџетските корисници 
како целина.    

 
V. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

 
Член 17 

(1) Признавањето на приходите и другите приливи, 
расходите и другите одливи содржани во главната кни-
га на буџетите и буџетските корисници се спроведува 
на начин утврден во согласност со член 18 од Законот.   

(2) Приходите и другите приливи на буџетите и бу-
џетските корисници, се сметаат како расположиви во 
смисла на член 18 став (2) од Законот кога приходите и 
другите приливи се остварени (наплатени) во пресме-
тковниот период на кој се однесуваат, односно до 31 
декември во тековната фискална година. 

(3) Расходите и другите одливи на буџетите и бу-
џетските корисници во смисла на член 18 став (3) од 
Законот се признаваат во пресметковниот период во 
којшто настанале, односно до 31 декември во тековна-
та фискална година доколку се платени во пресметков-
ниот период на кој се однесуваат односно до 31 декем-
ври во тековната фискална година. 

(4) Кај буџетските корисници расходите за троше-
ње на краткорочни средства  и тоа: храна, медицински 
материјали и лекови, се признаваат во моментот и во 
висина на настанување на вистинското трошење. 

 
VI  ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ .

 
Член 18 

(1) Буџетите и буџетските корисници го спроведу-
ваат проценувањето на билансните позиции содржани 
во главната книга на начин утврден во согласност со 
член 19 од Законот . 

(2) Под долгорочни средства во смисла на член 19 
од Законот се сметаат средствата чиј век на траење е 
подолг од една година.  

(3) Под краткорочни средства во смисла на член 19 
од Законот се сметаат средствата чиј век на траење е 
пократок од една година.  

 
Член 19 

(1) Основицата за отпис (пресметување на амортиза-
ција) на долгорочните средства (материјалните и немате-
ријалните средства) се коригира за последователните из-
датоци со кои се подобрува состојбата на средството над 
неговиот корисен век на употреба, односно за вложувања-
та поради реконструкција, адаптација или други вложува-
ња со кои се зголемува корисниот век на употреба, капа-
цитетот, функционалната поврзаност и слично. 

(2) Промените на вредноста која претставува осно-
вица за пресметување на амортизација по основ на став 
(1) од овој член се земаат предвид за натамошно прес-
метување на амортизацијата од првиот ден на наредни-
от месец,  односно од првиот ден на наредната година 
откако настанале, односно откако се утврдени. 

 
Член 20 

(1) Отписот на вредноста на долгорочните средства 
се спроведува со праволиниска метода на отпис која 
доследно се применува од пресметковен период во прес-
метковен период, со примена на годишните стапки кои 
се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.          

(2) Корисниот век на употреба, односно рокот на 
отпишување на долгорочните средства се одредува сог-
ласно со пропишаните стапки. 

 
Член 21 

(1) Амортизацијата се пресметува поединечно за се-
кое средство во рамките на групите пропишани со овој 
правилник сé додека вредноста на долгорочните средс-
тва од член 19 став (7) од Законот и член 19 од овој 
правилник не биде во целост надоместена.  
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(2) Долгорочните средства, чија поединечна вред-
ност во моментот на набавката е пониска од 100 ЕВРА 
во денарска противвредност може да се прикаже груп-
но како ситен инвентар. 

(3) Кога ќе се надомести вредноста која претставува 
основица за пресметување на амортизацијата, односно 
кога износот на набавната вредност на средствата е ед-
наков со отпишаната вредност, престанува натамошно-
то пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако 
средствата потоа се користат за вршење на дејноста. 

 
Член 22 

(1) Материјалните средства започнуваат да аморти-
зираат од првиот ден на наредниот месец откога тие 
средства почнале да се користат за вршење на дејноста. 

(2) Нематеријалните средства започнуваат да се 
амортизираат од првиот ден на наредниот месец откога 
тие средства се спремни за употреба. 

(3) Ситниот инвентар се отпишува еднократно во 
целина при набавката.  

Член 23 
(1) Започнатото пресметување на амортизацијата не 

се запира ако дојде до прекин на користењето на мате-
ријалните средства, или со нив поврзани материјални 
средства, и амортизацијата не се намалува ако матери-
јалните средства во вршењето на дејноста се користат 
со намален капацитет. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, за матери-
јалните средства кои се оштетени поради виша сила 
(земјотреси, поплави, пожари, поместување на земји-
штето, одрони, и сл.), или со нив поврзани материјални 
средства, кои поради тоа не можат да се користат, како и 
за материјалните средства кои не можат да се користат 
поради  мерките на државните органи врз чија примена 
не може да се влијае, пресметувањето на амортизацијата 
може да се запре или амортизацијата може да не се прес-
метува во времетраењето потребно за отстранување на 
штетата или поправка на средството. 

 
Член 24 

Пресметувањето на амортизацијата не се однесува на: 
1) земјиштата и шумите како природни богатства 

што не се трошат; 
2) градежните објекти и предметите кои во соглас-

ност со закон се прогласени за културно, историско 
или уметничко значење и книгите во библиотеките; 

3) патиштата од локално значење со земјена или ма-
кадамска подлога, како и објектите кои се нивен соста-
вен дел; 

4) градежните објекти (освен становите и станбените 
згради) и опремата на Армијата на Република Македони-
ја, како и градежните објекти (освен становите и станбе-
ните згради) и опремата кои врз основа на посебни пропи-
си претставуваат резерва за потребите за одбраната и без-
бедноста на Републиката, односно за извршување на 
функцијата на јавната и државната безбедност; 

5) долниот строј кај железничките и другите пруги 
кај патиштата, аеродромите, улиците, плоштадите, пар-
ковите и другите изградени јавни површини; 

6) долгорочните средства до нивното ставање во 
употреба; 

7) долгорочните средства кои трајно се надвор од 
употреба; 

8) другите долгорочни средства, чијашто употреба 
не е временски ограничена.  

 
Член 25 

Под средства што се трајно надвор од употреба, во 
смисла на член 24 точка 7 од овој правилник се смета-
ат: средствата што со одлука или со друг акт не се ста-
вени надвор од употреба поради физичка дотраеност 
или техничка  застареност; средствата што повеќе од 
една година непрекинато не се користат, а нивното ста-
вање надвор од употреба не е поради поправка или до-
градба; средствата што се во фаза на набавка, а чија на-

бавка, со одлука или со друг акт е откажана или три го-
дини едноподруго не се вложуваат средства за довршу-
вање на таа набавка, и средствата што во последните 
пет години  непрекинато се користат помалку од 30% 
од нивниот програмиран капацитет.  

Член 26 
За износот на пресметаната амортизација се нама-

луваат и средствата и изворите на финансирањето.  
Член 27 

Долгорочните средства кои во целост се отпишани 
се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во би-
лансот до моментот на нивното продавање, подарува-
ње, отуѓување на друг начин или уништување. 

 
VII. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 

 
Член 28 

(1) Буџетите и буџетските корисници вршат ревало-
ризација  на долгорочните средства (материјалните и 
нематеријалните средства) при нивно повлекување од 
употреба и отуѓување или поради повторно вреднува-
ње ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со пораст 
на цените на производителите на индустриски произ-
води, е поголема од 30% .  

(2) Основица за ревалоризација на долгорочните 
средства претставува набавната вредност на средствата.       

(3) Ревалоризационата вредност, односно пазарната 
вредност на долгорочните средства при нивно повлеку-
вање од употреба и отуѓување во текот на пресметков-
ниот период се утврдува  комисиски со проценка. 

(4) Ревалоризацијата на долгорочните средства по-
ради нивно повторно вреднување се врши со примена 
на стапката на порастот на цените на производителите 
на индустриски производи, објавена од Државниот за-
вод за статистика. 

(5) Ревалоризацијата во смисла на став (3) од овој 
член се врши така што сите состојби на долгорочните 
средства се усогласуваат во согласност со извршената 
проценка до крајот на месецот кога средствата се пов-
лекуваат од употреба, односно се отуѓуваат . 

(6) Ревалоризацијата во смисла на став (4) од овој 
член се врши така што сите состојби на долгорочните 
средства од претходната година се множат со индексот 
на кумулативниот пораст на цените на производители-
те на индустриски производи од почетокот до крајот на 
пресметковниот период, а за долгорочните средства 
кои се набавени во текот на пресметковниот период 
нивната состојба се множи со индексот на кумулатив-
ниот пораст на цените на производителите на инду-
стриски производи од првиот ден на наредниот месец 
од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) 
до крајот на пресметковниот период. 

(7) Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните 
средства се пренесува во корист или на товар на изво-
рите на средства. 

 
VIII. ПОПИС НА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ  

И ПОБАРУВАЊАТА  
Член 29 

(1) Буџетите и буџетските корисници на крајот на го-
дината ја усогласуваат состојбата на средствата и нивни-
те извори искажани во сметководството со фактичката 
состојба утврдена со пописот (инвентарисување).            

(2) Со попис се утврдува состојбата на потрошени-
от материјал и ситниот инвентар, состојбата на предме-
тите, опремата, побарувањата и обврските на  ден 31 
декември. 

(3) По исклучок од одредбата на став (1) од овој 
член, буџетските корисници коишто вршат книжарска 
или библиотекарска дејност за нивните специфични 
средства (книги, документи, филмови, фотоси, архив-
ска граѓа и слично) можат да извршат попис во рок кој-
што не е подолг од пет години.    
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Член 30 
Буџетите и буџетските корисници формираат потре-

бен број постојани или повремени комисии за попис, ги 
определуваат работите што треба да ги изврши комиси-
јата за попис и лицата кои материјално се задолжени за 
средствата што се попишуваат и нивните непосредни ра-
ководители, го определуваат датумот кога започнува по-
писот, времето за вршење на попис и рокот за доставу-
вање на извештајот за извршениот попис со приложени-
те пописни листи, со тоа што рокот за доставувањето на 
овој извештај и пописните листи до сметководствената 
служба, може да биде најдоцна дваесет дена пред рокот 
пропишан за доставување на годишната сметка.  

Член 31 
(1) Податоците за пописот се внесуваат поединечно 

во натурални и парични вредности во пописните листи. 
Пописните листи се сметководствен документ чија 
вредност со потпис ја потврдуваат членовите на попис-
ната комисија. 

(2) Промените настанати помеѓу денот на попишу-
вањето и определениот ден под кој пописот се врши, се 
внесуваат во пописните листи дополнително врз осно-
ва на сметководствени искази за тие промени.  

Член 32 
(1) Средствата што им припаѓаат на буџетите и бу-

џетските корисници, а коишто не се затечени на денот 
на попишувањето, се попишуваат во посебни пописни 
листи ако до денот на завршувањето на пописот не се 
примени пописните листи од субјектот кај кого тие 
средства се наоѓаат. 

(2) Буџетите и буџетските корисници кај кои се на-
оѓаат туѓи средства, тие средства ги попишуваат и по-
писните листи веднаш по извршениот попис ги доста-
вуваат на субјектот на кој тие средства му припаѓаат.  

Член 33 
(1) Комисијата за попис ја утврдува состојбата со 

попис, составува пописни листи и извештај за изврше-
ниот попис. 

(2) Извештајот од комисијата за попис содржи: 
предлози за книжења на кусоците, односно вишоците 
(разликата) на вредноста на средствата, побарувањата 
и обврските, забелешките и објаснувањата на лицата 
што ракуваат со материјалните и паричните вредности 
за утврдените разлики, како и други забелешки и објас-
нувања на настанатите разлики.  

Член 34 
При разгледување на  извештајот за извршениот по-

пис се констатира:  начинот на ликвидација на утврде-
ните кусоци; начинот на книжење на утврдените вишо-
ци; отписот на ненаплативите и застарените побарува-
ња; расходувањето на средствата на опремата и на сит-
ниот инвентар; и мерките коишто треба да се преземат 
против лицата одговорни за настанатите кусоци, оште-
тувања  на средствата и за ненаплативите побарувања.  

Член 35 
Извештајот за извршениот попис заедно со актот 

(одлука или решение) на одговорното лице на буџетот 
или на буџетскиот корисник, или на органот на управу-
вање согласно член 34 од овој правилник се доставува-
ат до сметководствената служба заради книжење на 
разликите  и усогласување на сметководствената со фа-
ктичката состојба утврдена со пописот, најдоцна двае-
сет дена пред рокот пропишан за доставување на го-
дишната сметка. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 36 
Поради промена на сметководственото начело на 

признавање на приходите и расходите, кај буџетите на 
фондовите и корисниците на фондовите, ненамирените 
обврски кои се искажани како расходи во билансите од 
минати години заклучно со 31 декември 2002 година, 
не се искажуваат како расходи во тековниот пресме-
тковен период во кој ќе бидат намирени (платени), а 

наплатата на побарувањата, врз основа на кои во би-
лансите од минати години заклучно со 31 декември 
2002 година се искажани приходи, не се искажува како 
приход (прилив) во тековниот пресметковен период во 
кој се остварени (наплатени). 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на РМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 2003 година.  
април 2003 година          Министер за финансии, 
         Скопје             м-р Петар Гошев, с.р. 

 
ГОДИШНИ СТАПКИ ЗА ОТПИС НА ДОЛГОРОЧНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 

 
Ред.  
број на  
група 

Назив на средството Годишна 
стапка (%) 

I. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
1. Згради и останати градби:   
 - од бетон, од бетон и метал, камен 

или тула 1 
 - од метал 3 
 - од дрво и од друг материјал 4 
2. Горни слоеви на патишта (вклучу-

вајќи ги  и улиците и плоштадите) 
и други изградени патни површи-
ни на: 

 
 

 - автопатишта 7 
 - останати патишта 3 
II. ОПРЕМА 
1.  Опрема за работа на училиштата, 

факултетите, универзитетите и 
други организации за образование 
и воспитание: 

  

 а) мебел 10 
 б) училишни помагала:  
 - електронски 20 
 - механички 14 
 - останата 12 
2.  Опрема за вршење на научнои-

стражувачката работа и истражу-
вачко-развојна работа:  

 - во лаборатории 20 
 - останати 12 
3.  Опрема за вршење на дејноста на 

културата и на уметноста:  
 - мебел 10 
 - инструменти и прибор 12 
 - опрема за дејност 12 
 - останата опрема 12 
4. Опрема за физичката култура, спор-

тот, рекреацијата и разонодата:  
 а) машини и апарати 10 
 б) апарати и инструменти:  
 - електронски 20 
 - механички 14 
 - останати 12 
   в) спортски прибор, справи и ре-

квизити:  
 - метални 12 
 - дрвени 14 
 - останати 12 
 г) за уредување на скијачки патеки, 

боб-патеки и патеки за санкање и за 
уредување на ледени површини, ка-
ко и за производство на вештачки 
снег (снежни топови и др.)  

 
6 

5. Опрема за здравствена и социјал-
на заштита:  

 - електронски и медицински уреди, 
инструменти, прибор и апарати 20 

 - механички и други медицински 
уреди, инструменти, прибор и 
апарати 14 

 - мебел 10 
 - кујнски и сервисни садови во 

стационирани установи 14 
 - останати 12 
III. ОПРЕМА ЗА СООБРАЌАЈ И ЗА ВРСКИ 
1. Автобуси 15 
2. Камиони 14 
3. Патнички автомобили 15 
4. Санитетски возила за итна помош 30 
5. Џипови и комби возила 25 
6. Приколки 12 
7.  Останати  возила во патниот соо-

браќај:  
 - мотори и мопеди 20 
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 - велосипеди 12 
 - останати 10 
8. Возила и останата опрема за пре-

воз во водниот сообраќај 
 

12 
9. Опрема за натовар, претовар и 

истовар на стоки и материјали за 
вршење на транспорт во деловни-
от процес 

 
14 

 
IV. СПЕЦИЈАЛЕН И УНИВЕРЗАЛЕН АЛАТ И 
      ОПРЕМА   
1.  Специјален и универзален алат и 

опрема: 
 

 - електронски 20 
 - механички 14 
 - останати 12 
 
V. ОПРЕМА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАНЦЕ-
ЛАРИСКИ И ДРУГИ ПРОСТОРИИ, ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧ-
КИ, ДЕЛОВНИ, ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ 
1.  Опрема за затоплување, вентила-

ција и одржување на простории: 
  

 - клима уреди и опрема за венти-
лација 16 

 - апарати и друга опрема за чисте-
ње и за одржување на простории 

 
20 

 - парни котли,  печки и друга 
опрема за затоплување 12 

 - килими,теписи, слики, предмети 
за украсување 12 

2. Канцелариски и друг мебел како и 
друга опрема за вршење на канце-
лариски работи:  

 а) мебел  
 - дрвен 12 
 - останат 10 
 б) машини за пишување и за сме-

тање  
 - електрични за пишување 20 
 - механички за пишување 14 
 - електрични за сметање 20 
 - останати 14 
 в) електронски сметачи (компју-

тери) 20 
 г) опрема за снимање и за умно-

жување на материјали 20 
 д) опрема за ракување со пари и 

со хартии од вредност и за врше-
ње други финансиски услуги, се-
фови и каси 

 
16 

 ѓ) магнетофони, диктафони, касе-
тофони, музички инструменти и 
апарати, ТВ и радио приемници, 
телефонски централи, телефони и 
телефакси 

 
14 

 е) останата опрема 10 
3. Противпожарна опрема и друга 

опрема за заштита: 
 

 - противпожарни возила 15 
 - опрема и прибор за противпо-

жарна заштита 12 
 - останата 14 
 
VI. ОВОШТАРНИЦИ, ЛОЗЈА, ХМЕЛНИЦИ И 
ДРУГИ ПОВЕЌЕГОДИШНИ НАСАДИ  
 

 
 

20 

VII. ОСНОВНО СТАДО 20 
  
VIII. ДОЛГОРОЧНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
СРЕДСТВА 20 
  
IX. ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ДОЛГОРОЧ-
НИ СРЕДСТВА 10 

___________ 
650. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за поттик-

нување на вработувањето (�Службен весник на РМ� 
бр. 25/2003), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА  ПОСТАПУВАЊЕТО НА РАБО-
ТОДАВЦИТЕ, ОРГАНИТЕ И СЛУЖБИТЕ ВО ПРИ-
МЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА ВРАБОТУВАЊЕТО  
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на постапу-
вањето на работодавците, органите и службите во при-
мената на Законот за поттикнување на вработувањето. 

Член 2 
Работодавецот, вработувањето на работници со надо-

местување на средства за уплатените придонеси на плата 
и други средства, согласно Законот за поттикнување на 
вработувањето, го врши на начин и постапка утврдени со 
Законот за работните односи, Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност, Законот за пот-
тикнување на вработувањето и со овој правилник. 

Член 3 
Работодавецот кој ќе вработи работник на неопре-

делено време согласно Законот за поттикнување на 
вработувањето до Заводот за вработување на Републи-
ка Македонија-Бирото за вработување на подрачјето 
каде што се врши вработувањето (во натамошниот 
текст: Бирото за вработување) доставува документи за 
вработување работник на неопределено време, соглас-
но Законот за работните односи, Законот за вработува-
њето и осигурување во случај на невработеност и тоа: 

- Пријава за потреба од работник; 
- Договор за работа; 
- Образец М-1 и М-2; 
- работна книшка и лична карта; 
- фотокопие од платните списоци за последните 12 

месеци пред влегувањето во сила на Законот за поттик-
нување на вработувањето; 

- фотокопие од договорот за купопродажба односно 
приватизација на општествен и државен капитал од-
носно имот, за бројот на лицата за кои работодавецот 
презел обврска да ги вработи; 

- фотокопие од контролниот картон на невработе-
ното лице за јавување во Бирото за вработување; 

- фотокопие од Решението за користење на паричен 
надоместок по основ на економски, технолошки, стру-
ктурални и слични промени или по основ на стечај; 

- фотокопие од Решението за користење на социјална 
парична помош, согласно Законот за социјална заштита. 
Невработено лице од член 3 на Законот за поттик-

нување на вработувањето, пред да започне со вршење 
на дејност како трговец поединец, трговско друштво и 
физичко лице кое врши дејност во согласност со закон, 
покрај документите од став 1 на овој член, доставува 
доказ дека од надлежен регистарски орган за регистри-
рана дејност, како доказ тој или членовите на неговото 
семејство (брачен другар, деца или родители), не бил 
регистриран за вршење на дејност. 

 
Член 4 

Основач и содружник на трговско друштво, трговец 
поединец и физичко лице кое вршело дејност, согласно 
закон, доставува доказ од надлежен орган дека една го-
дина пред влегувањето во сила на Законот за поттикну-
вање на вработувањето не е покрената постапка за стечај 
или ликвидација или по барање на физичкото лице кое 
ја вршело дејноста не дошло до престанок на дејноста. 

 
Член 5 

Работодавецот заради надоместување на средства, сог-
ласно Законот за поттикнување на вработувањето, до Биро-
то за вработување, по истекот на секои 60 дена од исплата-
та на платата и уплатата на придонесите доставува: 

- фотокопие од образец ПДД-МП за месечна прес-
метка на исплатувачот на плати за пресметаниот персо-
нален данок и придонеси на плата; 

- фотокопие од образец ПП-30 - налози за исплате-
ната плата, односно готовински чек - образец ПП-40; 

- фотокопие од образец ПП-50 - налози за уплатени-
те придонеси, и  

- список за исплатена плата со уплатени придонеси  
на работниците (име, презиме и ЕМБГ), вработени сог-
ласно Законот за поттикнување на вработувањето. 
Документите од став 1 на овој член, работодавецот 

ги доставува до Бирото за вработување и за надоместу-
вање на средствата од член 4 и 5 од Законот за поттик-
нување на вработувањето. 
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Член 6 
Надоместувањето на средствата на работодавецот од 

страна на Бирото за вработување се врши од средствата 
на буџетите на Република Македонија во рамките на 
планираните средства за остварување на Програмата за 
зголемување на вработеноста и флексибилноста на паза-
рот на работната сила во износ од 1.7 милијарди денари, 
кој износ за 2003 година изнесува 600 милиони денари. 
Надоместувањето на средствата на работодавецот, 

Бирото за вработување го врши во рамките на планира-
ните средства од став 1 на овој член, а според редосле-
дот на извршените вработувања и исплатената плата  и 
уплатените придонеси. 

 
Член 7 

Министерството за финансии средствата за надоме-
стување, согласно Законот за поттикнување на врабо-
тувањето ги трансферира на жиро сметка на Заводот за 
вработување на Република Македонија, по добиеното 
месечно барање од Заводот за вработување. 

 
Член 8 

Бирото за вработување води посебна евиденција за 
вработените работници на неопределено работно време 
согласно член 3 од Законот за поттикнување на врабо-
тувањето и доставува список на вработените корисни-
ци на социјалната помош евидентирани во Заводот за 
вработување до Центарот за социјална работа.  

 
Член 9 

Бирото за вработување еднаш месечно ја известува 
инспекцијата на трудот: за работодавците и вкупниот број 
на работници вработени на неопределено време, согласно 
Законот за поттикнување на вработувањето, и за вкупниот 
број на работници на кои им престанал работниот однос и 
за основот за престанок на работниот однос. 

 
Член 10 

Работодавецот во согласност со закон, до Бирото за 
вработување, го пријавува секое ново вработување на 
работник на неопределено работно време, а во рок од 8 
дена од денот на престанокот на работниот однос го 
одјавува секој престанок на работниот однос на нео-
пределено работно време и го наведува основот за пре-
станок на работниот однос. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 08-2229/1   Министер 
11 април 2003 година       за труд и социјална политика, 
          Скопје   Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
651. 
Врз основа на член 30-е став 2 од Законот за уго-

стителската и туристичката дејност (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 23/95, 33/2000 и 
25/2002), министерот за економија, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ КАКО И 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕНА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ   

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на лиценцата за вршење на туристичка дејност, 
како и формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот за издадените лиценци. 

 
Член 2 

Лиценците А, Б и В за вршење на туристичка деј-
ност се издаваат на обрасци со формат А-4. 

Лиценцата А се издава на специјална хартија во 
жолта боја (образец бр. 1). Лиценцата Б се издава на 
специјална хартија во зелена боја (образец бр. 2). Ли-
ценцата В се издава на специјална хартија во сина боја 
(образец бр. 3). 
Обрасците од став 1 на овој член го содржат следни-

от текст: меѓународна ознака �МК�; грбот на Република 
Македонија; бројот на лиценцата; �Република Македо-
нија�; �Министерство за економија�; �Лиценца за врше-
ње на туристичка дејност�; �на вршителот на турис-
тичката дејност�; �назив и седиште на правното лице, 
односно име, презиме, место на живеење, матичен број и 
назив на фирмата под која ја врши дејноста физичкото 
лице - трговец поединец�; �му се одобрува лиценца А, Б 
или В за вршење на туристичка дејност�; �регистарски 
број�; �датум на издавањето на лиценцата�; место за пе-
чат и потпис на министерот за економија. 

 
Член 3 

Обрасците од член 2 на овој правилник се дадени 
во прилог и се составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Исчезната, дотраена и оштетена лиценца, како и во 
случаите на промена на податоците кои ги содржи ли-
ценцата, може да биде заменета со нова со поднесува-
ње на барање од страна на вршителот на туристичката 
дејност до Министерството за економија. 
Исчезнатата лиценца вршителот на туристичката 

дејност ја пријавува кај Министерството за економија. 
Ако министерот за економија на вршителот на ту-

ристичката дејност му издаде нова лиценца, тогаш до-
траената и оштетената лиценца се одзема и уништува. 
За одземањето и уништувањето на лиценцата се 

прави записник од страна на службеното лице што ја 
води постапката. 

 
Член 5 

Издадените лиценци од член 2 на овој правилник се 
евидентираат во регистар, кој се состои од книга, со фор-
мат (250х333) и евиденциски листови (образец бр. 4). 
Образецот на евиденцискиот лист е даден во при-

лог кој е составен дел на овој правилник. 
Образецот од став 2 на овој член ги содржи следни-

те рубрики: реден број под кој е издадена лиценцата, 
вид на лиценцата, датум на издавање, рок на важење, 
назив и седиште на правното лице, односно име и пре-
зиме, место на живеење, матичен број и назив на фир-
мата под која ја врши дејноста, физичкото лице - трго-
вец поединец, број и датум на барањето за издавање на 
лиценца, дотраеност или оштетеност и забелешка. 

 
Член 6 

Во евиденцискиот лист се внесуваат податоците од 
рубриките на образецот од член 5 став 3 од овој пра-
вилник. 
Во евиденцискиот лист се внесуваат и сите проме-

ни во врска со издадените лиценци. 
 

Член 7 
Регистарот се води во пишана форма и во електрон-

ска форма. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 15-1838/3          Министер за економија, 
2 април 2003 година        Илија Филиповски, с.р. 
           Скопје 
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652. 
Врз основа на член 23 од Законот за начинот и по-

стапката на исплатување на депонираните девизни вло-
гови на граѓаните по кои гарант е Република Македо-
нија (�Службен весник на РМ� бр. 32/2000, 108/2000 и 
4/2002), министерот за финансии, донесува  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ДЕПО-
НИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

 
1. Во Упатството за начинот на користење на обврз-

ниците издадени од Република Македонија по основ на 
депонираните девизни влогови на граѓаните (�Службен 
весник на РМ� бр. 87/2000 и 103/2000), во точка 1, али-
неја 6 се менува и гласи: 

�- при купување на градежно изградено земјиште во 
сопственост на Република Македонија, сопственикот на 
обврзниците за градежното изградено земјиште дава на-
лог на Министерството за финансии - Управа за имотно-
правни работи која со договор му продала градежно из-
градено земјиште дека плаќањето на градежното земји-
ште ќе го изврши со обврзници, а за градежното земјиште 
доделено со решение од Министерството за транспорт и 
врски сопственикот на обврзниците дава налог на Мини-
стерството за транспорт и врски дека плаќањето на гра-
дежното земјиште ќе го изврши со обврзниците.� 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
ика Македонија�.  л

 
      Бр. 09-5443/5                       Министер, 
9 април 2003 година            м-р Петар Гошев, с.р. 
          Скопје      ___________ 
653. 
Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02 и 24/03), министе-
рот за финансии, донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 
 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање и 

распоредување на јавните приходи (�Службен весник 
на РМ� бр. 100/01, 15/02, 64/02, 82/02, 9/03 и 19/03), во 
шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во 
дел I. Приходи на Републиката и на единиците на ло-
калната самоуправа, во точката 3. Данок на промет на 
производи и услуги, данок на додадена вредност и ак-
цизи, во потточката 3.3. Акцизи, во редниот број 24. 
840-2388 - акцизи по основ на донации, врска со при-
ходно конто �714254� се брише. 
По редниот број 24. 840-2388 - акцизи по основ на 

донации, се додава следниот текст: 
�При плаќање на јавни приходи на уплатната сметка 

840-2388, приходното конто се пополнува зависно од ви-
дот на акцизата што се плаќа по основ на донација.� 

2. Во точката 8. Приходи што ги остваруваат орга-
ните на управата, правосудни органи и други приходи, 
по редниот број 35 се додаваат два нови редни броја 36 
и 37 кои гласат:  

�36 840-6371 приходи од продажба и 
закуп на средства во 
државна сопственост, 
кои престанале да ги 
користат органите на 
државната власт 

733128 

37 840-6387 4% од висината на пре-
мијата за осигурување 
на земјоделските кул-
тури, животни, маши-
ни, згради и опрема 

725942� 

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 13-7353/1         Министер, 

9 април 2003 година            м-р Петар Гошев, с.р. 
          Скопје              ___________ 
654. 
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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Jедоарце - Оп-
штина Џепчиште. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
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). 
 
       Бр. 09-1853/1                                    Директор, 
24 март 2003 година                 Бисера Јакимовска, с.р. 
            Скопје                         
_______________________________________________ 
 

КОЛ ЕК ТИ ВНИ   ДО ГО ВО РИ  
 
10. 
Врз основа на член 32 од Уставот на Република Ма-

кедонија и член 89 од Законот за работни односи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 53/97, 59/97, 21/98, 4/99, 25/00, 34/00, 3/01, 
50/01 и 78/01), Синдикатот за градежништво, инду-
стрија на градежни материјали и проектирање на Ре-
публика Македонија и Одборот на работодавците на 
Здружението на градежништвото, индустријата на гра-
дежни материјали и неметалите при Стопанската комо-
ра на Македонија, на ден 12 март 2003 година, склучија  

 
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО, ИНДУСТРИЈАТА НА 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРОЕКТИРАЊЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат и доуреду-

ваат во согласност со закон и други прописи, правата, 
обврските и одговорностите на работниците и работо-
давците од работниот однос, како и обемот и начинот 
на остварување на правата, обврските и другите праша-
ња од интерес на работниците и работодавците во гра-
дежништвото, индустријата на градежни материјали и 
проектирање и во други сродни дејности во Република 
Македонија, како и начинот и постапката за решавање 
на меѓусебните спорови. 
Правата и обврските што се уредени со закон и со 

Општиот колективен договор за стопанството на Ре-
публика Македонија, а не се преземени во овој коле-
ктивен договор се применуваат непосредно.  

 
Член 2 

Со колективен договор на ниво на работодавец и со 
договор за работа не може да се утврдат помали права, 
обврски и одговорности од утврдените со закон, со Оп-
штиот и со овој колективен договор.  
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I. ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС 
 

Член 3 
Работен однос може да заснова секое лице кое ги 

исполнува општите услови утврдени со закон и посеб-
ните услови утврдени со Општиот и колективниот до-
говор на ниво на работодавец. 

 
1. Начин на засновање работен однос  

Член 4 
Начинот и постапката за засновање работен однос 

се уредуваат со колективен договор на ниво на работо-
давец, а во согласност со закон и со Општиот колекти-
вен  за стопанството.   договор

 
Член 5 

Работоводниот орган склучува договор за работа на 
начин и услови согласно закон, Општиот, со овој и со 
колективниот договор на ниво на работодавец.  

 
2. Проверка на способностите за вршење  

на работите  
Член 6 

Со колективен договор на ниво на работодавец се 
определуваат начинот и постапката за проверка на спо-
собностите за вршење на работите доколку е утврдено 
как  услов за засновање работен однос.  о

 
3. Приправници  

Член 7 
Со колективен договор на ниво на работодавец се 

утврдуваат времетраењето на приправничкиот стаж, 
начинот на стручно оспособување, следење и оценува-
ње а приправникот. н 

Член 8 
Платата на приправникот за време на траењето на 

приправничкиот стаж изнесува најмалку 70% од најни-
ската плата утврдена со овој колективен договор за со-
одветниот степен на сложеност. Другите надоместоци 
приправникот ги остварува во еднаков обем како и 
останатите работници.  

 
4. Распоредување на работник  

Член 9 
Работникот се распоредува и работи на работно ме-

сто за коешто склучил договор за работа.  
Во текот на работата работникот може да биде рас-

пореден на друго работно место што одговара на него-
виот степен на стручна подготовка, во случаи утврдени 
со Законот за работни односи, Општиот колективен до-
говор за стопанството на Република Македонија и со 
ово  колективен договор.                ј

 
а) Распоредување на работа на терен  

Член 10 
Работникот може да биде распореден на работа во 

друго место надвор од седиштето на работодавец во 
земјата, ако тоа го бара процесот на работењето, сог-
ласно условите утврдени во законот, со овој и со коле-
ктивниот договор на ниво на работодавец.   

 
Член 11 

Распоредувањето на работа на терен се врши со до-
несување одлука од страна на работодавецот или лице 
овластено од него, во којашто ќе бидат утврдени усло-
вите за работа на терен.  

 
б) Распоредување работници на привремена  

работа во странство  
Член 12 

Под распоредување на работници на привремена 
работа во странство, согласно овој колективен договор, 
се подразбира распоредување на работници за изведу-
вање на инвестициони работи надвор од територијата 
на Република Македонија.  

Член 13 
Работникот може да биде распореден на привреме-

на работа на начин и услови утврдени во овој и со ко-
лективен договор на ниво на работодавец.  

 
Член 14 

Одлуката за бројот, структурата и условите за рас-
поредување на работниците на привремена работа во 
странство донесува органот на управување, а по пред-
лог на работоводниот орган.  

 
Член 15 

Врз основа на одлуката за распоредување на работ-
ниците на привремена работа во странство, работодав-
ниот орган, служба или лице овластени од него, со ра-
ботникот склучува договор за работа во странство. 
Пред склучување на договор за работа во странство, 

доколку работодавецот оцени дека има потреба од обез-
бедување уверение за здравствената состојба на работ-
никот, работодавецот ќе го упати на лекарски преглед. 
Договорот за работа од став 1 од овој член содржи 

одредби за: 
- местото на работата; 
- времетраењето на распоредувањето во странство; 
- работните задачи; 
- работното време; 
- обврските и одговорностите на работникот; 
- правата и обврските за заштита при работа; 
- условите за сместување и исхрана; 
- превоз; 
- условите за здравствена заштита; 
- одморите, отсуствата и годишниот одмор; 
- платата, надоместоците и начинот на нивната исп-

лата; 
- условите, начинот и постапката за скратувањето, 

односно продолжувањето  на времето на распоредува-
ње во странство и 

-   друго.  
Член 16 

Работникот може да одбие да замине на привремена 
работа во странство од оправдани причини, утврдени 
во колективниот договор на работодавецот.  

 
Член 17 

Работниците распоредени на привремена работа во 
странство имаат право на синдикално организирање и 
дејствување, согласно законот, Општиот колективен 
договор и Статутот на Синдикатот. 

 
II. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА  

ПОЛОЖБА 
 

1. Работно време  
Член 18 

Со колективен договор на ниво на работодавец се 
утврдува започнувањето, распоредувањето и завршува-
њето на работното време согласно законот.  

 
Член 19 

Органот на управување, односно работоводниот ор-
ган може да донесе одлука за воведување скратено ра-
ботно време, односно работно време пократко од 40 ча-
са неделно, но не пократко од 30 часа неделно. 
Скратеното работно време од претходниот став се 

воведува за работни места што се особено тешки, напор-
ни и штетни по здравјето, а чие штетно влијание не мо-
же во целост да се отстрани со заштитни мерки и тоа: 

- работа под зголемен или намален атмосферски 
притисок; 

- работа под зголемена бучава и вибрации; 
- работа со олово, отровни киселини и прашина над  
  зголемени вредности утврдени со закон; 
- работа на високи или ниски температури над доз-

волените вредности утврдени со закон; 
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- работа во тунели и под вода; 
- други особено тешки, напорни и штетни по здрав-

јето работи утврдени во колективен договор на ниво на 
раб тодавец. о

 
Член 20 

Иницијатива за донесување одлука за скратено ра-
ботно време може да донесе работодавецот или лице 
овластено од него, Службата за заштита при работа и 
Синдикатот. 
Одлука за скратено работно време донесува работо-

давецот или  лице овластено од него. 
 

Член 21 
Правата на работникот кој работи со скратено ра-

ботно време, под услови наведени во законот, Општиот 
и овој колективен договор, се еднакви со правата на ра-
ботниците кои работат со полно работно време.  

 
Член 22 

Работоводниот орган или лице овластено од него 
може да донесе одлука за работно време подолго од 40 
часа во работната недела, но не подолго од 10 часа не-
делно, само во случаи утврдени во Законот за работни-
те односи.  

 
1.1. Прераспределба на работното време 

 
Член 23 

Поради природата на работа во градежништвото, 
индустријата на градежни материјали и проектирањето 
може да се врши прераспределба на работното време 
во текот на годината.  
Органот на управувањето, односно работоводниот 

орган донесува одлука за прераспределба на работното 
време во текот на годината, а при тоа вкупното работно 
време на работникот во просек да не биде подолго од 
40 часа во работната недела во текот на годината.  

 
2.1. Одмори 

 
Член 24 

Должината на годишниот одмор се утврдува со ко-
лективниот договор на ниво на работодавец согласно 
критериумите од Законот.  

 
Член 25 

За работници кои работат под посебни услови на 
работа утврдени со член 19 на овој колективен договор 
и колективниот договор на ниво на работодавец, а сог-
ласно Законот, годишниот одмор може да трае и до 36 
работни денови.  

 
Член 26 

Распоредот на користењето на годишниот одмор се 
утврдува со одлука на работодавецот или од него овла-
стено лице. 
Работоводниот орган или лице овластено од него, 

донесува решение за користење на годишен одмор сог-
ласно Oпштиот и колективниот договор на ниво на ра-
ботодавец. 

 
2.2 Отсуство 

 
Член 27 

Работникот има право на отсуство од работа со на-
домест на плата најмногу до 7 дена на една календар-
ска година во случаи и под услови утврдени со Општи-
от и колективен договор на ниво на работодавец.  

 
Член 28 

Работоводниот орган или лице овластено од него, 
донесува решение за користење на платеното отсуство 
согласно Општиот и колективниот договор на ниво на 
работодавец. 

Член 29 
За користење на платеното отсуство, работникот е 

должен да поднесе писмено барање со веродостојна до-
кументација и за настанатиот случај да го извести не-
посредниот раководител во рок од 24 часа. Доколку тоа 
се случи ненадејно, барањето и веродостојната доку-
ментација можат да се поднесат и дополнително, но 
најдоцна до истекот на првиот работен ден.  

 
Член 30 

Врз основа на предлог на работодавниот орган, ор-
ганот на управување донесува одлука за упатување на 
работник за стручно оспособување или усовршување 
коешто е од непосреден  интерес за работодавецот.  

 
Член 31 

Во одлуката од член 30 од овој колективен договор 
се утврдува времетраењето на платеното отсуство, како 
и правата и обврските на работникот за време на струч-
ното оспособување и усовршување.   
 

Член 32 
Работникот може да отсуствува од работа без надо-

мест на плата најмногу до 3 месеци во текот на една 
календарска година во случаи утврдени со Општиот и 
колективен договор на ниво на работодавец.  

 
Член 33 

Барањето за користење неплатено отсуство со мис-
лење од непосредниот раководител, работникот го до-
ставува до соодветната служба кај работодавецот.  

 
Член 34 

Одлука за користење неплатено отсуство донесува 
работодавецот или лице овластено од него.  

 
2.3. Принуден одмор  

Член 35 
Во услови на целосно или делумно престанување 

на производниот процес, или позначајно намалување 
на обемот на работа кај работодавецот, работниците 
можат да бидат упатени на привремен принуден одмор.  

 
Член 36 

Одлуката за упатување на работниците на привре-
мен принуден одмор донесува органот на управување, 
односно работодавецот.  
Работодавецот или лице овластено од него со реше-

ние поединечно ги определува работниците и го утвр-
дува времетраењето на привремениот принуден одмор. 
 

Член 37 
Привремениот принуден одмор не може да трае по-

долго од 6 месеци непрекинато.  
 

Член 38 
За време на привремениот принуден одмор, на ра-

ботникот му припаѓа надомест на плата во висина нај-
малку од 70% од основната плата на работникот кој 
што ја остварил во претходниот месец.   

 
Член 39 

Работникот кој е упатен на привремен принуден од-
мор може да биде повикан на работното место и пред 
истекот на рокот утврден со решението за упатување 
на привремен принуден одмор.  
Работникот е должен во рок од 24 часа да се јави на 

работното место по приемот на известувањето за јаву-
вање на работа.  

 
3. Заштита на работниците при работа  

Член 40 
Работодавецот е должен да ги обезбеди потребните 

услови за заштита при работа согласно закон, Општиот 
и колективниот договор на ниво на работодавец.  
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4. Посебна заштита на жената, младината  
и инвалидите 

 
Член 41 

Посебната заштита на жената, младината и инвали-
дите кај работодавецот се остварува согласно Законот 
за работни односи и Општиот колективен договор за 
стопанството на Република Македонија. 

 
Член 42 

Работодавниот орган или од него овластено лице е 
должен работникот кој во процесот на работата станал 
инвалид, односно му се изменила работната способ-
ност или работи на работни задачи на коишто постои 
опасност од настанување на инвалидност, да го распо-
реди на соодветно место на работа во рок од 15 дена по 
правосилноста на решението со коешто се утврдуваат 
изменетите работни способности на работникот.  

 
III. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА 

 
1. Плата  
Член 43 

Работникот има право на плата. 
Платата на работникот му се обезбедува од средс-

твата на работодавецот сразмерно на извршената рабо-
та, како и на придонесот на работникот во создавањето 
на добивката.  

Член 44 
Платата на работникот кај работодавецот за работа 

со полно работно време и нормален учинок не може да 
биде пониска од најниската плата по степени на сложе-
нос  утврдени со овој колективен договор.  т

 
Член 45 

Најниската плата за најнизок степен на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок ја утврду-
ваат потписниците на овој колективен договор, на кра-
јот од годината за наредната година.  
На денот на склучувањето на овој колективен дого-

вор, најниската плата се утврдува во износ од 5200,00 
денари. 
Доколку според податоците од Државниот завод за 

статистика, месечниот пораст на трошоците за живот е 
над 5%, најниската плата од став 2 од овој член се 
усогласува и се објавува месечно. 
Со колективен договор на ниво на работодавец, мо-

же да се утврдува поголем износ од најниската плата, 
но не помала од износот утврден во став 2 од овој член.  

 
Член 46 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
на работи и работни задачи претставува основна плата.  
Основната плата за одделни степени на сложеност за 

полно работно време и нормален учинок се утврдува та-
ка што износот на најниската плата за најнизок степен 
на сложеност се множи со коефициентот на степен на 
сложеност за одделна група на работи на којашто припа-
ѓа работното место на коешто работи работникот. 
Работите, односно работните места се групираат во 

групи на степени на сложеност, како што следува: 
 

Група                               Коефициент  
 

I. Работи коишто подразбираат едноставен,  
рутински труд што не бара посебно  
образование                     1,00 
II. Помалку сложени работни задачи,  
односно работи со помош на едноставни  
средства на труд за коишто се доволни  
усмени упатства                1,20 
III. Средно-сложени работи и задачи на  
коишто работата се повторува, со повремени  
појави на нови работи               1,60 

IV. Посложени и разновидни работи и задачи  
за чие извршување е потребна консултација             1,80 
V. Сложени работи и задачи што бараат  
повисок степен на самостојност во нивното  
извршување                 2,00 
VI. Работи што бараат самостојност и висок  
степен на креативност во нивното извршување        2,20 
VII. Работи што бараат дополнително  
познавање на подрачјето на коешто се работи  
со самостојност и креативност во нивното  
извршување                2,60 
VIII. Сложени работи зависни од работната  
иницијатива и креативност на работникот,  
проектирање на работата и задачите             2,90 
IX. Многу сложени работи коишто бараат  
иницијатива и креативност на работникот со  
додатни специјалистички знаења потребни за  
нив о извршување.               3,20 н

 
Член 47 

Органот на управување, односно работодавецот вр-
ши групирање на одделните работи, односно работни 
места во коишто соодветни групи на сложеност во сог-
ласност со овој колективен договор, односно со коле-
ктивен договор на ниво на работодавец, при што може 
да се утврдат и други повисоки коефициенти на оддел-
ни степени на сложеност, односно да се зголеми соод-
ветниот сооднос меѓу најниското и највисокото вред-
нувано работно место.  

 
Член 48 

Критериумите и мерилата за утврдување на резулта-
тите од работењето на работникот, поаѓајќи од обемот, 
квалитетот на работењето, остварената продуктивност 
на трудот, заштеди во процесот на работата и ефикас-
ност на користење на работното време со посебен акт ги 
утврдува органот на управување кај работодавецот. 

 
Член 49 

Работодавецот ги утврдува нормативите за работа, 
односно реално очекуваните ефекти од работењето, со 
коишто се запознаваат работниците. 
Нормативите за работа од став 1 на овој член се 

утврдуваат со акт на работодавецот за сите работни ме-
ста каде што тоа е возможно, а за останатите се утврду-
ваат врз основа на планот и програмата за работа.  

 
Член 50 

Основната плата на работникот се зголемува кога 
работникот работи во услови потешки од нормалните 
за определено работно време.  
Со колективен договор на ниво на работодавец се 

утврдуваат условите за работа потешки од нормалните 
за одделни работни места и висината на зголемување 
на платата врз таа основа. 

 
Член 51 

Во колективен договор на ниво на работодавец се 
утврдуваат условите и критериумите за плата на работ-
никот и врз основа на придонесот во создавањето на 
добивката.  

 
2. Надоместоци од плата  

Член 52 
Работодавецот на работникот му исплатува надо-

мест на плата за:  
- годишен одмор; 
- празници утврдени со закон или со друг пропис; 
- стручно оспособување и прекфалификација, од-

носно доквалификација согласно со потребите на рабо-
тодавецот; 

- прекин на работа без вина на работникот; 
- време на неспособност за работа (боледување); 
- врз основа на иновации и 
- други случаи утврдени со колективен договор на 

ниво на работодавец. 
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Член 53 
Надоместоците на плата врз основа на годишен од-

мор, празници утврдени со закон или со друг пропис, 
стручно оспособување и преквалификација и платено 
отсуство од работа до 7 дена, се утврдуваат во висина 
на исплатена плата што работникот би ја имал во те-
ковниот месец.  
Другите надоместоци на плата се остваруваат нај-

малку во висина на Општиот колективен договор.  
 

Член 54 
Надоместот по основ на придонесот во зголемување-

то на доходот и добивката од иновации, рационализации 
и други видови творештва се утврдува врз основа на до-
говор склучен меѓу работникот и работодавецот.  
Со колективен договор на ниво на работодавец се 

утврдуваат условите за стекнување, критериумите за 
висината на надоместот врз основа на придонес во зго-
лемување на доходот и добивката од иновации, рацио-
нализации и други видови творештва. 

 
3.  Други надоместоци и примања 

 
Член 55 

Со колективен договор на ниво на работодавец, а во 
согласност со Општиот колективен договор на сто-
панството на Република Македонија се утврдуваат дру-
гите надоместоци и примања.  

 
Теренски додаток 

 
Член 56 

Работодавецот е должен да обезбеди услови за пре-
стој на работникот на терен. Трошоците врз оваа осно-
ва се материјални трошоци на работењето и се покри-
ваат во висина на вистинските трошоци.  
Работникот има право на надомест на име теренски 

додаток, во зависност од обезбедените услови за пре-
стој и тоа: 

- кога е обезбедено сместување и исхрана 10% од 
висината на дневницата; 

- кога е обезбедено само сместување во висина на 
дневница; и 

- кога е обезбедено само исхрана во висина на тро-
шоците за спиење, како и 10% дневно во висината на 
дневницата. 

 
Член 57 

Дневниците за службени патувања, надоместот за 
исхрана и теренскиот додаток се исклучуваат меѓусебно.  

 
Член 58 

Со колективен договор на ниво на работодавец мо-
же да се утврди додаток на основната плата во висина 
од најмалку 0,5% за секоја година работен стаж, но не 
повеќе од 20%.  

 
IV. СИНДИКАТ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

 
Член 59 

За остварување на своите економски и социјални 
права од работниот однос утвредени со закон и коле-
ктивен договор, работниците кај работодавецот имаат 
право да организираат синдикална организација на на-
чин утврден со Законот за работни односи.  
Со посебен договор меѓу работодавецот и претстав-

никот на Синдикатот се утврдуваат условите за работа 
на Синдикатот кај работодавецот.  

 
Член 60 

Синдикалната организација кај работодавецот не 
може да биде распуштена или нејзината дејност запре-
на по административен пат, ако е основана и дејноста 
ја врши согласно закон и други прописи. 

Член 61 
Активностите на синдикалната организација и на 

нејзиниот претставник не може да се ограничува со акт 
на работодавецот, ако таа е во согласност со закон и 
колективен договор.  
Претставникот на Синдикатот на ниво на работодавец 

не може да биде упатен на привремен принуден одмор. 
 

Член 62 
Со колективен договор на ниво на работодавец се 

уредува начинот, времето и условите на ослободување 
од работа на синдикалниот претставник согласно Оп-
штиот колективен договор за стопанство на Република 
Македонија. 

 
V. ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ШТРАЈК 

 
Член 63 

Правото на штрајк кај работодавецот се остварува 
во согласност со закон, Општиот, овој колективен до-
говор и правилата за штрајк, под услови ако претходно 
барањата на работниците не се решат со други средс-
тва и методи и тоа: 

- преговори со работоводниот орган и 
- со посредување на гранскиот синдикат во оствару-

вање на барањата. 
 

VI. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 

Член 64 
Материјалната одговорност и надоместувањето на ште-

тата се уредуваат со колективен договор на ниво на работо-
давец, а во согласност со Законот за работни односи.  

 
VII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС 

 
Член 65 

Работниот однос на работникот може да престане 
на начин, во случаи и под услови утврдени со закон и 
Oпштиот колективен договор. 

 
Член 66 

Со колективен договор на ниво на работодавец се уре-
дува постапката за утврдување на неспособноста на ра-
бот ршување на работите на работното место.  никот за изв

  
Член 67 

Во случаи на повреда на работните обврски утврде-
ни со закон и со Општиот колективен договор, писмена 
пријава до работодавецот, односно од него овластено 
лице, поднесува непосредниот раководител. 
Пријавата за повреда на работните обврски содржи: 
- име и презиме на сторителот на повредата; 
- време на настанување на повредата; 
- факти и докази за видот на направената повреда; 
- факти и докази за условите и околностите под ко-

ишто е направена повредата. 
 

Член 68 
Со колективен договор на ниво на работодавец се 

утврдува во кои случаи на сериозно кршење на работ-
ната дисциплина се скратува отказниот рок предвиден 
во Општиот колективен договор на стопанството на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 69 

На работникот му престанува работниот однос без 
отказен рок во случаите предвидени во Законот за ра-
ботни односи, Општиот колективен договор и во коле-
ктивниот договор на ниво на работодавец.  
По исклучок, од став 1 на оваа одлука, до донесува-

њето на одлуката за отказ, со писмен налог на работо-
давецот или лице овластено од него, работникот се от-
странува од работното место или од кај работодавецот.  
Отстранувањето од работа трае само за време на 

постапката за утврдување на одговорноста.  
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За време на отстранувањето од работа поради по-

вреда на работните обврски работникот има право на 
надомест на плата во висина од 1/2, а ако издржува се-
мејство во висина од 2/3 од основната плата на работ-
никот што ја остварил во претходниот месец.   

 
Престанок на работниот однос со отказ поради  

економски, технолошки, структурни  
или слични промени 

 
Член 70 

Престанокот на работниот однос со отказ поради 
економски, технолошки, структурни или слични про-
мени се остваруваат согласно Законот за работни одно-
си, Општиот, овој и со колективен договор на ниво на 
раб тодавец.  о 

Член 71 
Со колективен договор на ниво на работодавец мо-

же да се утврдат и други критериуми и нивно вредну-
вање со бодови, преку коишто се утврдува приоритет 
за задржување на работното место на работниците.  

Член 72 
Престанок на работниот однос на лица-инвалиди со 

отказ поради економски, технолошки, структурни или 
слични промени, може да се изрече на начин и под ус-
лови дефинирани со Законот за работни односи.  

 
VIII. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА  

РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 73 
Заштитата на правата на работниците од работен 

однос се уредува со колективен договор на ниво на ра-
ботодавец, а во согласност со закон и со Општиот ко-
лективен договор.   

Член 74 
Членовите на Синдикатот можат да користат бес-

платна заштита на правата од работен однос и нивно 
застапување од страна на Синдикатот пред надлежните 
органи, работодавецот и пошироко.  

 
Член 75 

Со колективен договор на ниво на работодавец се 
утврдува органот кој одлучува по приговор на работникот 
против одлуките донесени од страна на работодавецот.  

 
IX. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И АРБИТРАЖА 
 

Член 76 
За решавање на споровите меѓу потписниците на овој 

колективен договор што не можат да се решат со меѓусеб-
но договарање, се формира комисија за усогласување.  
Секој од учесниците именува по два члена во коми-

сијата за усогласување.  
 

Член 77 
Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од учесниците на колективниот договор и тре-
ба да заврши во рок од 60 дена.  
Секое усогласување што учесниците ќе го постиг-

нат мора да биде во писмена форма.  
Со усогласените ставови учесниците пристапуваат кон 

именување и дополнување на овој колективен договор.  
 

Член 78 
Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот 

се решава пред арбитражниот совет во рок од 60 дена.  
Бројот на членовите на арбитражниот совет е непа-

рен. Секој од учесниците именува по двајца арбитри, а 
претседателот го именуваат арбитрите спогодбено. 
Арбитражниот совет одлучува со мнозинство гла-

сови од вкупниот број членови.  
Одлуките на арбитражниот совет се обврзувачки за 

двете страни и имаат сила на извршен наслов.  

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 79 
Овој колективен договор важи три години.  
Важноста на овој колективен договор се продолжу-

ва ако најдоцна од еден месец пред истекот на рокот на 
неговото важење не се покрене постапка за изменување 
и дополнување, или постапка за склучување на нов ко-
лективен договор.  
Колективните договори на ниво на работодавец, до-

говорачите се должни да ги усогласат според одредбите 
на овој договор, најдоцна во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој колективен договор.  
Работодавците кои на денот на потпишувањето на 

овој колективен договор исплатуваат повисока најни-
ска плата од 5200,00 денари  се должни истата да ја 
уредат со колективен договор на ниво на работодавец. 

 
Член 80 

Секој учесник може да предложи измени и допол-
нувања на овој колективен договор.  
Предлозите за изменување и дополнувања во пис-

мена форма се доставуваат до другиот учесник кој што 
е должен да се изјасни во рок од 30 дена.  
Во случај ако другиот учесник не го прифати или 

не се изјасни по предлогот во рокот од став 2 на овој 
член, учесникот-предлагач може да започне постапка 
пред арбитражниот совет.  

 
Член 81 

За следење на примената на овој колективен дого-
вор учесниците формираат комисија.  
Комисијата од став 1 на овој член дава толкување 

на одредбите на овој колективен договор.  
Секој од учесниците на овој колективен договор 

именува по 3 (тројца) членови во комисијата од став 1 
на овој член.   

Член 82 
Следењето, примената и контролата на овој колекти-

вен договор ги врши комисијата од претходниот член.  
 

Член 83 
Трошоците за подготовка, следење и остварување 

на овој колективен договор, подеднакво ги сносат пот-
писниците.   

Член 84 
Овој колективен договор се регистрира кај органот на 

државната управа надлежен за работите на трудот и се об-
јавува во "Службен весник на Република Македонија".  
Колективните договори на ниво на работодавец тре-

ба да се склучат најдоцна во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој колективен договор. 
Колективните договори на ниво на работодавец се 

регистрираат кај Синдикатот за градежништвото, инду-
стријата на градежни материјали и проектирањето на 
Република Македонија и Здружението на градежниш-
твото и индустријата на градежни материјали при Сто-
панската комора на Македонија.  
 

Член 85 
Со влегувањето во сила на овој колективен договор 

престанува да важи Колективниот договор за градеж-
ништво, индустрија на градежни материјали и проекти-
рање на Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 61/94, 32/96, 85/99).  

 
Член 86 

Овој колективен договор влегува во сила со денот на 
потпишувањето, а ќе се применува од 1 април 2003 година.    

 
Синдикат за градежништво, 
индустрија на градежни 
материјали и проектирање  
на Република Македонија 

Одбор на работодавачите на 
Здружението на градежништвото, 
индустријата на градежни матери-
јали и неметалите при Стопанска-
та комора на Македонија                    

          Претседател,                   Претседател, 
Павел Трендафилов, с.р.        Злате Јанакиевски, с.р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за избор на 
членови на Управниот одбор на Јавната здравствена 
организација Специјална болница за ортопедија и трау-
матологија - Охрид (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 16/2003), е направена грешка поради 
што се дава следнава  

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И  

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-

нична постапка за сопственост по тужба на тужителите 
Владо Спасовски и Јован Тошевски и двајцата од Ку-
маново, против тужениот Стојан Пекија од Куманово, 
сега со непозната адреса. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по 

службена должност, а согласно одредбите на ЗПП за 
привремен застапник до правосилното окончување на 
постапката на тужениот го поставува адвокатот Лидија 
Велиновска од Куманово. 

ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД   
Во насловот на Одлуката во точка 1. и во точка 2. 

по  зборот �трауматологија� треба да стојат зборовите: 
�Свети Еразмо�. 
 
     Бр. 10-1132/3           Од Законодавно-правната комисија  
април 2003 година            на Собранието на Република  
         Скопје                          Македонија 
____________________________________________________ 
Огласен дел  

СУДСКИ ОГЛАСИ  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Во постапката по тужбата на тужителот Илиевски 
Бранко од Скопје, ул. �Белградска� бр. 30 - Скопје про-
тив тужениот Илиевски Томислав со непозната адреса, 
со Решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа на град Скопје бр. 3020-131 од 10.03.2003 година, 
за посебен старател на тужениот го поставува Љубиша 
Димитров адвокат од Скопје, ул. �Пајко Маало� бр. 1. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот пред 

Основниот суд Скопје I - Скопје и ќе ги штити негови-
те интереси во постапката за развод на брак, се до неј-
зиното правосилно окончување или појавување на ту-
жениот односно неговиот законски застапник во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Х.П.бр. 

3195/02.              (9088)  
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Основниот суд во Битола, и тоа судијата Иван Сто-
јановиќ, како судија поединец, води вонпроцесен пред-
мет на предлагачот Тодор Петровски од Битола, заради 
прогласување на исчезнато лице за умрено - Василије 
Петровски, роден на 01.01.1900 година во с.Олевени, 
битолско, од татко Гроздан и мајка Наумка. Во селото 
бил познат како Васил и живеел и работел се до 1955 
година кога заминал за странство. После заминувањето 
во странство неколку пати се вратил во своето родно 
село, но тоа било пред 30 години, па оттогаш до денес 
не е познато што се случило со него. 
Се повикува Василије Петровски и секое лице кое не-

што знае за животот и движењето на исчезнатото лице, да 
се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40. 
Доколку во рок од 3 месеци од објавувањето на ог-

ласот во �Службен весник на РМ� не се јави исчезнато-
то лице или лице кое нешто знае за него, судот по 
спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот 
за прогласување на исчезнатото лице за умрено. 
Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 54/2003. (9675)   

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, во тек е постапка 

за развод на брак, по тужба на тужителот Шабан Хусе-
ин Далипи од с.Врапчиште - гостиварско, против туже-
ната Нихал Далипи, родена Ибраими од истото село, 
сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Нихал Далипи во рок од 30 

дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во 
Основниот суд во Гостивар или да постави свој полно-
мошник кој ќе ги застапува нејзините интереси до 
окончувањето на постапката. 
Доколку во определениот рок тужената не се јави 

или постави свој полномошник, судот за привремен за-
стапник кој ќе ја застапува се додека таа или нејзиниот 

Од Основниот суд во Куманово, Х.П.бр. 660/03.(9323) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 

НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

II.П.П.бр.1/03 од 31.03.2003 година, во судскиот реги-
стар на политичките партии под Рег.бр.130, ја запиша 
политичката партија ДЕМОКРАТСКА ИНТЕГРАЦИ-
ЈА НА РОМИТЕ, со скратено име ДИР, со седиште во 
Скопје, на ул. �Вашингтонска� бр. 69а. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 31.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.П.П.бр.1/03. 
              (9232) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА   
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.С.О. бр. 24/99 од 17.03.2003 година, го уважи бара-
њето за промена на седиштето на подружницата на 
странската организација �Католички служби за помош 
- ЦРС�, од Балтимот - САД. 
Во иднина седиштето на подружницата на стран-

ската организација �Католички служби за помош - 
ЦРС�, од Балтимот - САД, во Република Македонија, 
ќе се наоѓа на ул. �Партизанска� бр. 50 - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. С. О. бр. 

24/99.              (9235) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

С.О.бр. 02/03 од 03.03.2003 година, во регистарот на 
странски организации под Рег.број 127, ја запишува 
подружницата во Република Македонија на странската 
организација �Норвешка црковна помош�, со седиште 
во Осло - Норвешка. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација �Норвешка црковна помош� од Осло - Норвешка 
во Република Македонија е во Скопје на ул. �Никола 
Парапунов� бб. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација �Норвешка црковна помош� од Осло 
- Норвешка во Република Македонија ќе се однесуваат 
на подобрување на социјалните и животните услови на 
луѓето во земјите во развој, превземање јавни активно-
сти користејќи ги печатот, ТВ, радиото и др. медиуми, 
со цел развивање на социјалните права на граѓаните. 
Подружницата на странската организација �Норве-

шка црковна помош� стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 03.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр.02/03. 
                            (9237) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1510/2002, од 10.09.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 015438, го запиша во трговскиот регистар ос-

полномошник не се појават пред судот, го одредува ад-
вокатот Страшески Велко од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 210/2003.(9677) 

новањето на Трговското друштво за производство, уго-
стителство, градежништво, трговија и услуги ТАМАРА 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �27-ми Март� бр. 4, Струга. 
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Основање на Трговското друштво за производство, 

угостителство, градежништво, трговија и услуги ТА-
МАРА ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ул. �27-ми Март� 
бр. 4, Струга. 
Дејности: 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.30, 

45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.37, 51.42, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.4, 52.50, 52.62, 52.74, 55.11, 

ската влошка бр. 015462, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ТОМБОЛИНО увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, Прилеп, ул. �Митко Цветаноски� бр. 51. 
Основање на друштво ДООЕЛ Друштво за произ-

водство, трговија и услуги ТОМБОЛИНО увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп. Седиште на друштвото: Прилеп, ул. 
�Митко Цветаноски� бр. 51. 
Основач е Лазароски Јован од Прилеп со стан на ул. 

�Митко Цветаноски� бр. 51. 
Основачкиот влог изнесува: 2.500 евра, во основни 

55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 63.30, 71.21, 74.20/4, 
74.70, 72.10, 72.20, 72.30. Надворешно-трговско рабо-
тење: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стока и патници, работи на посредување во надво-
решнотрговскиот промет, изведување на градежни ра-
боти во странство, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки. 
Основач е Гускароски Димитри. Управител е Гу-

скароски Димитри - управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со цело-
купниот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1510/2002.                                       (969) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1490/2002, од 09.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 015418, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АЛЕКСАНДАР БЕЛ увоз-
извоз ДООЕЛ ул. �Копачка� бр. 48, Кичево. 
Единствен содружник во друштвото е Цонева Василка 

од Софија, ул. �Панајот Волов� бр. 6, Софија, Р. Бугарија. 
Основните средства кои ги вложува содружникот во 

друштвото изнесуваат 2.500 евра или 152.500,00 денари 
во предмети по проценка на овластен судски проценител. 
Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 
25.12, 25.22, 28.52, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 52.11, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.17, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 71.60, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 74.83, 80.42, курс за компјутери Интернет 
клуб, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓуна-
роден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, малогра-
ничен промет со соседните земји, отстапување и изведу-
вање на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторени обвр-
ски одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-

ворешнотрговскиот промет е Василка Цонева - управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

средства или 155.000,00 денари. 
Дејности: 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 

15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 
25.22, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 72.60, 92.71, 93.05. Надворешна тр-
говија: надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на патници во меѓународниот друмски сообра-
ќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓу-
народна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка - полно овласту-
вање. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целокупниот свој имот - полна одговорност. 
Лазароски Јован - управител на друштвото без огра-

ничувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1534/2002.                                       (971) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1564/2002, од 08.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 015492, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз 
БИБЕ ДООЕЛ Кичево, ул. �4-ти Јули� број 182/3. 
Основач на друштвото е Дијана Јованоска од Киче-

во, ул. �Марксова� бр. 13. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 51.31, 51.32, 51.35, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.63, 
55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12/3, 
74.11, 74.20, 45.11, 45.21, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните земји. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за преземените об-
врски со трети лица одговара со сиот свој имот. 
Управител на друштвото со неограничени овласту-

вања е Дијана Јованоска - основач. 
Седиште на друштвото е во Кичево, ул. �4-ти Јули� 

број 182/3 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1564/2002.                                       (972) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1496/2002, од 27.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015424, го запиша во трговскиот ре-

1490/2002.                                       (970) 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1534/2002, од 08.01.2003 година, во регистар-

гистар основањето на Трговското друштво за трговија 
и услуги на Танеска Билјана �ВИДРА� ДОО Охрид, се-
диште Охрид, ул. �Стив Наумов� бр. 57. 
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Друштво за производство, трговија и услуги на Зој-

ка Уцман �ГЛОБУС� ДОО Струга. Седиштето е во 
Струга на ул. �Цветан Димов� бр. 25. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 

странски лица во РМ, услуги во меѓународниот транс-
порт на стоки и патници, малограничен промет, реекс-
порт, посредување и застапување во прометот со стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки, угости-
телски и туристички услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име со полни овластувања и одговара со 
целокупниот свој имот со полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1531/2002.                                       (974) 
52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 60.30, 61.10, 61.20, 63.12, 63.21, 
63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 74.70, 74.82, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 
92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, 
меѓународен транспорт на патници, услуги во меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски стоки 
(фри шоп), угостителски и туристички услуги, изведу-
вање на инвестициони работи во странство и отстапу-
вање на инвестициони работи на странски лица во Ре-
публика Македонија, инженеринг на меѓународни про-
екти, застапување и посредување на странски лица во 
Република Македонија и странство, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со сите свои средства - полна одговорност. 
Со друштвото управува управителот Билјана Тане-

ска со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 
Содружниците како основачки влог обезбедија ос-

новачка главница во висина од 2.600 евра, во основни 
средства по проценка на овластен проценител или 
161.200,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1496/2002.                                       (973) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1531/2002, од 09.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 015459, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги, 
производство и трговија Ј и М с. Ложани, Струга ДОО-
ЕЛ с. Ложани, Струга. 
Основач и управител е Петреески Жарко од с. Ло-

жани, Струга со неограничени овластувања. 
Основната главница изнесува: 159.000 денари во 

основни средства. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 5138, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 15.81/1, 15.81, 15.82, 
15.82/1, 15.85, 36.63, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.84, 92.11, 92.12, 91.33, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 
93.05, изработка на клучеви, Интернет кафе. Во надво-
решнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 

___________ 
 
Oсновниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 

1062/2002 од 27.11.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 03010628?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги увоз-извоз АРКОНА-М 
ДООЕЛ Струмица, ул. �Гоце Делчев� бр. 28. 
Единствен содружник е Митевска Марија од Боси-

лово. 
Седиште: ул. �Гоце Делчев� бр. 28, Струмица. 
Управител е Митевска Марија од Босилово со нео-

граничени овластувања. 
Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 15.51, 15.61, 20.0/1, 20.40, 45.21/1, 

45.21/2, 45.33, 45.34, 50.10, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.41, 51.42, 51.55, 51.70, 52.12, 52.21, 52.24, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.62,  надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните држави, меѓународен транспорт на патници и 
стоки, меѓународна шпедиција. 
Истапуваат: Миливој Џолев од Струмица, с. Мо-

носпитово бб, Бојан Тренчев од Р Бугарија, Ж. К. На-
дежда, бл. 306, Стојчо Алексиев Самарџиев од Р буга-
рија, Софија, Ж. К. Љуљуи, бл. 909 вж А, спрат 3 и 
Атанас Сандов Божинов од Р Бугарија, с. Габрене, Оп-
штина Петрич. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1062/2002.                           (1709) 
__________ 

 
Oсновниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 563/97 од 29.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03000639?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на усогласување на Друштвото за 
услуги, производство и трговија АГРО-МЕХАНИКА 
Кирил и др. ДОО увоз-извоз, Струмица, ул. �Гоце Дел-
чев� бр. 107, Струмица. 
Се врши: организирање на општественото претпри-

јатие во ДОО со статусна промена-поделба и трансфор-
мација на општествен капитал согласно ЗТОПК (транс-
формација на Агро-механика-Струмица). 
Усогласување со ЗТД. 
Удели на содружници: по книга на удели 03-92/1-

износ 124.485 ДЕМ. 
Удел на ПИО-потврда бр. 05-19-износ 36.611 ДЕМ. 
Удел на АРМТПОК-потврда бр. 05-18-износ 82.985 ДЕМ. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува во свое име и на своја сметка. За обврските во прав-
ниот промет друштвото одговара со целиот свој имот. 
Се именува Кирил Христов-управител без ограни-

чувања и застапник во надворешнотрговскиот промет. 
Се врши усогласување на претпријатието со ЗТД. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

563/1997.                           (1710) 
__________ 

 
Oсновниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1116/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02007859?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 

производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на 

Друштвото за производство, услуги и трговија Изол-
мак-Фибран увоз-извоз ДОО струмица, ул. �Алексан-
дар Македонски� бр. 17, Струмица. 
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Се врши зголемување на основната главница на 

друштвото. 
Досегашната основна главница на друштвото од 

2.500 евра или 155.000,00 денари се зголемува и новата 
основна главница изнесува 405.259,19 евра или 
25.085.544,00 денари од кои: основачот Друштвото за 
производство и услуги ИЗОЛМАК увоз-извоз ДОО Ни-
кола и Христо Струмица вложува 197.352 евра и сега 
има удел од 198.577 евра или 12.103.874,00 денари и 
основачот ФИБРАН монтажни префабрикати Дими-
триос Анастасијадис А. Е. Терпини Грција, вложува 

Oсновниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 931/2002 од 10.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03003628?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Тодоров-
компани ДООЕЛ Струмица, ул. �Брегалница� бр. 15. 
Конверзија на вредноста на основната главница. 
Се врши зголемување на основната главнина за 

399.000,00 ден. или 6.540 евра и тоа: Тодоров Миле до-
сегашен удел од 744.100,00 ден., или 12.200 евра, Зго-
лемување: 399.000,00 ден. или 6.540 евра, вкупно: 

205.407,19 евра и сега има удел од 206.682,19 евра или 
во денарска противвредност од 12.793.628,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1116/2002.                           (1711) 
__________ 

 
Oсновниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1120/2002 од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008475?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, пристапување 
на содружник и зголемување на основната главница на 
Трговското друштво за вработување на инвалидни ли-
ца, за производство, трговија и услуги БЕМ-компани 
ДОО, ул. �Лески� бр. 82, Штип. 
Се зголемува основната главница од 13.100 евра 

или 801.700,00 ден. за 96.146 евра или 5.868.796,00 ден. 
во недвижност преку преземање основен влог од досе-
гашниот содружник Малинова Царка и со пристапува-
ње на нов содружник Малинов Николчо. 
Вкупно основна главница: 109.246 евра или 

6.670.496,00 ден. од кои Малинова Царка има основен 
влог од 61.173 евра или 3.736.098,00 или 60%, а Мали-
нов Николчо 48.073 евра или 2.934.398,00 ден. или 40%. 
Досегашниот назив: Трговско друштво за вработу-

вање на инвалидни лица, за производство, трговија и 
услуги БЕМ-компани ДООЕЛ се менува и гласи: Тр-
говско друштво за вработување на инвалидни лица, за 
производство, трговија и услуги БЕМ-компани ДОО. 
Пречистен текст: Трговско друштво за вработување 

на инвалидни лица, за производство, трговија и услуги 
БЕМ-компани ДОО. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

1120/2002.                           (1712) 
__________ 

 
Oсновниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1044/2002 од 03.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002559?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија и услуги Нипром Николов 
Петре ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. Кузман Јоси-
фовски� бр. 51. 
Зголемување на основната главница на друштвото 

за износ од 32.140 евра или 1.960.650,00 ден., со што 
вкупната главница на друштвото изнесува 53.396 евра 
или 3.256.650,00 ден. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

1044/2002.                           (1713) 
__________ 

 
Oсновниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1104/2002 од 16.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009988?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЦЕНЕР ДООЕЛ експорт-импорт Штип, ул. �Сутјеска� 
бб, Штип. 
Досегашниот влог на друштвото беше 39.000 евра 

или 2.377.474,50 ден. 
Единствениот содружник ја зголемува основната глав-

ница на друштвото за 70.000 евра или 4.272.100,00 ден. 
Вкупната вредност на основната главница изнесува 

1.143.100,00 ден. или 18.740 евра. 
Вкупно зголемена основна главница изнесува 

1.143.100,00 де. или 18.740 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

931/2002.                           (1715) 
__________ 

 
Oсновниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 94/2002 од 11.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-14318-0, го запиша во трговскиот  реги-
стар основањето на ПЗО-аптека на Приватната здрав-
ствена организација-аптека �ХИПОКРАТ� П.О. Делче-
во, ул. �Бул. Македонија� бб. 
Приватната здравствена организација е основана со 

Акт за основање бр. 01/2002 од 03.12.2002 година, а ос-
новач е Милчевски Мирко од с. Звегор-Делчево. 
Дејност: 52.31-аптеки. 
Во правниот промет со трети лица приватната 

здравствена организација истапува во свое име и за 
своја сметка, а за преземените обврски одговара со си-
от свој имот-потполна одговорност (П.О.) 
Милосављевиќ Сака е директор на приватната здрав-

ствена организација со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

94/2002.                                          (1783) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1284/2002 од 19.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 0152212, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, услуги, превоз и трговија �ГИГО� увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола, ул. �Цар Самоил� бр. 34. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 

51.23, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 55.30, 55.40, 60.22, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1284/2002.                           (2118) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1545/2002 од 13.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 015473, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тргови-
ја и услуги �СТАРТ ЕЛЕКТРО� ДООЕЛ увоз-извоз 
Прилеп, Прилеп, ул. �Браќа Ламески� бр. 6. 
Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени произво-

109.000 евра или 6.649.574,50 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

1104/2002.                           (1714) 

ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт. 



15 април 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 35 
 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот-полна 
oдговорност. 
Управител на друштвото е лицето Нино Грашески 

од Прилеп. 
Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1545/2002.                           (2119) 
__________ 

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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 91.33, 
92.34, забавни игри со автомати, видео игри, пикадо, 
билијард, шах и сл. игри, 92.71, 93.01, 93.05. во надво-
решнотрговското работење друштвото ќе ги извршува 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 2/2003 од 15.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 015496, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги МИР-МИСС ДОО Охрид, 
Охрид, ул. �Димитар Влахов� бб. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.51, 15.52, 15.61, 

15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.88, 15.89, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.51, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 71.10, 80.42, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен промет, 
меѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консиг-
национи складови на странски стоки, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транс-
порт на стоки и патници. 
Трговското друштво во правниот промет со трети ли-

ца истапува во свое име и за своја сметка-полни овласту-
вања. Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства-полна одговорност. 
Мирчески Тони-управител со неограничени овла-

стувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

2/2003.                                          (2120) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 20/2003 од 15.11.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015514, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на друштво со ограничена одговор-
ност на Друштвото за трговија, услуги, угостителство, 
производство и превоз БОЛИД увоз-извоз ДООЕЛ ул. 
�11-ти Септември� бр. 91, Кичево. 
Основач-единствен содружник на друштвото е ли-

цето Мира Алексоска од Скопје, ул. �Коста Новако-
виќ� бр. 1-A/35. 
Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 19.30, 10.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.33, 25.21, 25.23, 25.24, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.82, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 

следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт, слободни ца-
рински продавници, меѓународна шпедиција, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и услуги, комисиони, 
малограничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, со полни овластува-
ња. За обврските направени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот-пот-
полна одговорност. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то ќе го застапува Мира Алексоска во својство на упра-
вител со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности. 
Основачот Мира Алексоска како единствен содруж-

ник за почеток за работа на друштвото здружува основ-
ни средства специфицирани во извештај на овластен 
судски проценител-основен влог на друштвото (траен 
капитал) во износ од 158.600,00 денари или 2.600 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

20/2003.                                          (2121) 
__________  

 Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 19/2003 од 15.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015513, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДОО на Друштвото за производс-
тво, градежништво и промет со гипсани и керамички 
услуги �НН ЗАНА-А И ПАШИНА� увоз-извоз ДОО 
Садик Нухији, ул. �Горно Пашино� бб, Кичево. 
Основано е друштво со ограничена одговорност, а 

називот гласи како што е наведен. 
Основачи се: Садик Нухији од Кичево и Гзим Аба-

зи од с. Колибари, Општина Зајас, како основачки влог 
вложуваат средства во износ од 3.049 евра или 
186.000,00 денари. 
Дејности: 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 

26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.12/3, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 93.05, малограничен 
промет со соседните земји, застапување на странски фирми 
посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт. 
Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Садик Нухин-управител без ограни-
чување во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

19/2003.                                          (2123) 
__________  

Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1553/2002 од 22.01.2002 година, во регистар-

51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 

ската влошка бр. 015481, го запиша во трговскиот ре-
гистар Друштвото за трговија и услуги �БИНГО-ОГ-
НЕН-ПЕТРОЛ� с. Обедник Демир Хисар-ДООЕЛ. 
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Основач е Љупчо Огненовски с. Обедник, Демир 

Хисар. 
Седиште: с. Обедник, Демир Хисар. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41, 15.51, 15.61, 15.81, 45.21, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 51.40/4, 51.50, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 

следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, угостителски и туристич-
ки услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство и од-
стапување на инвестициони работи на странско лице 
во Република Македонија, меѓународна шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 5.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
71.10, 71.32, 71.34, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки, туристички и угости-
телски услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, малограничен промет, реекспорт. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот 

промет-полни овластувања. Одговорност на субјектот 
на уписот во правниот промет-полни одговорности. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот е Љупчо Огненовски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1553/2002.                           (2124) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 64/2003 од 21.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 015558, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за трговија, производство и ус-
луги ЛУГО ДОО увоз-извоз с. Логоварди, Битола. 
Се основа Друштво за трговија, производство и ус-

луги ЛУГО ДОО увоз-извоз с. Логоварди, Битола. 
Основачи на друштвото ќе бидат: Лена Наумовска, 

с. Логоварди, Битола и Благоја Милошески, с. Подмо-
ље, Охрид. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 

износ: 310.000,00 денари, односно Лена Наумовска од 
с. Логоварди, Битола-155.00,00 ден., или 2.500 евра и 
Благоја Милошевски од с. Подмоље, Охрид-155.00,00 
ден. или 2.500 евра. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 
15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.73, 
31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 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, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 

промет со трети лица ќе биде: Лена Наумовска од с. 
Логоварди, Битола, управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. 

 Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

64/2003.                                          (2126) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 47/2003 од 22.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015541, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
на големо и мало, производство и услуги ЛАУРА ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. �Трст� бр. 11. 
Основач е Умер Бассетта од Битола. 
Основен влог: 2.500 евра или 152.500,00 денари во 

предмети наведени во извештајот од овластен судски 
проценител. 
Дејности: 15.52, 15.81/1, 15.81, 15.81/2, 15.82, 15.85, 

15.89, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.22, 25.24, 
36.22, 36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.43, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 71.10, 72.10, 72.60, 74.84, 
92.34, 93.05, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.46, 52.45, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.27, 92.71, 
92.72, 51.44, 51.45, 51.70, 65.12, 65.12/3. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските на-
правени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 
Управител е Иксан Умеров од Битола со неограни-

чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

47/2003.                                          (2127) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1562/2002 од 21.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 015490, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за услуги, промет и 
превоз �КУБАНИЗМО� увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. 
�Партизанска� бр. 97/16, Битола. 
Се основа ДООЕЛ. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22,  51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.63, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.21, 63.22, 
63.30, 65.12/3, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 92.34, 92.71, 92.72, 74.40, 74.84, забавни игри, ре-
експорт, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 

74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надво-
решнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува 

производи, малограничен промет. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1562/2002.                           (2128) 
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Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1253/2002 од 20.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 015181, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
Виолета Наумовска �ВИОЛА� увоз-извоз Битола ДОО-
ЕЛ Битола, ул. �Кочо Доловски� бр. 50. 
Дејности: 52.12, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.48, 
52.61, 52.62, 52.63, 51.71, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 

со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт, малограничен промет, реекс-
порт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и 
туристички услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага-полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Азис Ибески-

управител со неограничени овластувања во рамките на 
51.45, 51.47, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 
60.24, 74.11, 74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-

ски промет настапува во свое име и за своја сметка и 
одговара со целиот свој имот. 
Управител и основа е Виолета Наумовска со нео-

граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1253/2002.                           (2130) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1548/2002 од 31.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015476, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво-
то за производство, трговија и услуги КАСА-МОДА с. 
Октиси-Струга ДООЕЛ , с. Октиси, Струга. 
Основање на трговско друштво од едно лице со 

фирма: Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги КАСА-МОДА с. Октиси-Струга ДООЕЛ, с. 
Октиси, Струга. 
Основач е Бајрами Џабир. 
Управител е Бајрами Џабир. 
Дејности: 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 

50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 93.01, 93.02, 
92.33, 92.34, 92.71, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет, реекспорт. 
Главницата на друштвото е 2.500 евра односно 

155.000,00 денари во предмети по проценка од овла-
стен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1548/2002.                           (2131) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 48/2003 од 21.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015542, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ТД на Друштвото за производство, 
промет и услуги 2003-АРМЕНТ увоз-извоз ДООЕЛ с. 
Дебреште, Прилеп, с. Дебреште, Прилеп. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 

запишаните дејности. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 

евра или 155.000,00 ден. согласно извештај за изврше-
на проценка од судски проценител 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

48/2003.                                          (2133) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 35/2003 од 17.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015529, го запиша во трговскиот реги-
стар запишувањето на ТП на Трговец поединец за уго-
стителство МЕСНАТА 2003 ТП ИЉАЗИ Елез ИЉАЗ 
Кичево, ул. �Рудничка� бр. 33 Општина Кичево. 
Основач е Иљази Елез од Кичево, ул. �Рудничка� бр. 33. 
Дејности: 55.30-угостителски објекти за исхрана, 

55.30/1-ресторани и гостилници (без соби за сместува-
ње), 55.30/2-услуги на други угостителски објекти, 
55.40-барови. 
Лице овластено за застапување на фирмата во внатреш-

нотрговскиот промет е Иљази Иљаз без ограничување. 
Иљази Иљаз е овластен потписник во рамките на 

запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

35/2003.                                          (2134) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 46/2003 од 17.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015540, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за сообра-
ќај, трговија и услуги ШВРГА 53 Охрид ДООЕЛ, 
Охрид, ул. �Момчило Јорданоски� бр. 247. 
Содружник на друштвото е Велевски Оливер, 

Охрид. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 28.11, 28.12, 28.40, 

28.61, 28.62, 28.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 
51.70, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.21, 71.33, 72.60, 74.14, 74.40, 74.70, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
угостителски и туристички услуги, малограничен про-
мет, реекспорт, лонг систем, продажба на стоки на ли-
зинг, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странки стоки. 
Основачки влог по извештај од овластен процени-

тел од 2.600 евра или 158.600,00 ден. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 

ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства со 
полна одговорност. 
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Управител на друштвото и во надворешнотрговски-

от промет со неограничени овластувања е содружникот 
Велевски Оливер од Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

46/2003.                                          (2135) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 52/2003 од 21.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015546, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 

55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 72.60, 74.14, 
74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.11, 92.12, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 93.02, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, реекспорт, лонг системи, про-

на мало и големо, графички, печатарски и фотографски 
услуги увоз-извоз �ДГБ� ДООЕЛ Битола, ул. �Прилеп-
ска� бр. 60/74, Битола. 
Основање на Друштво за трговија на мало и големо, 

графички, печатарски и фотографски услуги увоз-извоз 
�ДГБ� ДООЕЛ Битола. 
Скратен назив на друштвото: Трговско и графичко 

друштво �ДГБ� увоз-извоз ДООЕЛ Битола. 
Седиште: ул. �Прилепска� бр. 60/74, Битола. 
Основачот е Бејковска Срѓана, како основна глав-

ница на друштвото вложува влог во износ од 
124.176,00 МКД и влог во предмети во износ од 7.995 
УСД, односно 465.597,00 МКД со што вкупната глав-
ница на истото изнесува 589.773,00 МКД. 
Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 

22.32, 22.33, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 74.81. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ги извршува следните дејности: надворешна 
трговија со прехранбени и непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничена 
одговорност и за своите обврски одговара со целокуп-
ниот имот со полна одговорност. 
Со друштвото управува основачот Бејковска Срѓа-

на, со постојана адреса на живеење на ул. �Прилепска� 
бр. 60/74, Битола, која го застапува истото во прометот 
со трети лица во земјата  и странство со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

52/2003.                                          (2136) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 45/2003 од 17.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015539, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транс-
порт, трговија и услуги КИМИКО ГАРДИНЕ ТРАНС-
ПОРТ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. �Булевар 
Туристичка� бр. 102. 
Содружник на друштвото е Ераковиќ Ивица од 

Охрид. 
Дејности: 13.10, 14.11, 14.12, 14.21, 15.52, 15.81/1, 

15.81/2, 15.93, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 
17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.51, 
17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 25.11, 25.12, 
25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.61, 
28.62, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 

дажба на стоки на лизинг, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки. 
Основачки влог: 2.600 евра или 158.600,00 ден. по 

извештај од овластен судски проценител. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства со 
кои располага со полна одговорност. 
Управител на друштвото и во надворешниот тргов-

ски промет со неограничени овластувања е Ераковиќ 
Мирјана од Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

45/2003.                                          (2137) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 38/2003 од 20.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015532, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија, услуги и такси превоз ДЕ-АЛ ДООЕЛ Робе Ѓао-
лот увоз-извоз Прилеп, Прилеп, ул. �Кордун� бр. 27. 
Содружник е Робе Вељаноски, од Прилеп, ул. �Кор-

дун� бр. 27. 
Седиште: Прилеп, ул. �Кордун� бр. 27. 
Дејности: 01.12/1, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 

15.20, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.30, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.60, 17.54/2, 17.71, 
17.72, 17.54/1, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
22.22, 22.25, 24.16, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 
27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 26.70, 
27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.21, 36.50, 
36.61, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 50.50, 65.12/3, 65.23, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
74.20/5, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, превоз на патници 
во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во 
меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-52.74, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 

експорт, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 
Робе Вељаноски-управител без ограничување во 

рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

38/2003.                                          (2138) 
__________ 

 

Петровски Игор-управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 
Основачки влог во износ од 2.600 евра или 

158.600,00 денари, според приложен извештај од овла-
стен судски проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

72/2003.                                          (2140) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 18/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 13/2003 од 17.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015507, го запиша во трговскиот реги-
стар запишувањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија, угостителство, производство и услуги �ЕКУА-
ДОР� увоз-извоз ДООЕЛ с. Колари, Општина Зајас. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
01.50, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.20, 
50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.11, 
52.27, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 52.12, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30. 
Единствен содружник на друштвото е Ештреф Емини. 
Управител на друштвото е Ештреф Емини, без 

ограничувања. 
Основната главница на фирмата изнесува 2.600 

евра-влог во предмети по проценка на овластен судски 
проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

13/2003.                                          (2139) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 72/2003 од 22.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015566, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
трговија, транспорт, шпедиција, угостителство и услу-
ги ДЕЛТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. �Борис Ки-
дрич� бр. 48-1/7, Битола. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 
74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 80.42, 92.33, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
граничен промет со Грција, Албанија и СР Југославија, 
застапување на странски фирми, посредништво, вршење 
на комисиони работи и реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, ту-
ристичко посредување во странство, надворешна трговија 
со моторни возила и делови за моторни возила. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 

влошка бр. 015512, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет и услуги 
БИЗНИС ЦЕНТАР увоз-извоз ДООЕЛ с. Колари, Зајас. 
Основање на ДООЕЛ БИЗНИС ЦЕНТАР-КИЧЕВО. 
Седиштето на друштвото ќе биде во с. Колари, Зајас. 
Основач, а воедно и управител на друштвото ќе би-

де Ислам Зенели од с. Колари. 
Основачката главница на друштвото изнесува 

186.000,00 ден. или 3.049 евра, основни средства, спо-
ред извештај на овластен проценител. 
Дејности: 01.12/1, 15-15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

15.91, 15.33, 20.30, 20.40, 20.51, 17.21, 45.31, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50-50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51-51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.46, 
51.51, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55-55.30/1, 52.74, 
55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72-72.30, 72.60, 
74.81, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/5, 93.01, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, застапување 
на странски фирми, посредништво, консигнација, врше-
ње на комисиони работи и реекспорт, меѓународен 
транспорт и шпедиција. 
Во правниот промет и односите со трети лица 

друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

18/2003.                                          (2141) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 54/2003 од 21.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015548, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
и услуги ТОП СРЕЌА Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. �Де-
брца� бр. 1/2/6. 
Содружник на друштвото е Тодоровски Богданчо 

од Охрид. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 

52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 
51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.30, 63.40, 
63.12, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 72.60, 74.14, 74.40, 
74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.71, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги, угостителски и туристички услуги, мало-
граничен промет, реекспорт, лонг систем, продажба на 
стоки на лизинг, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки. 
Основачки влог: 2.600 евра или 158.600 ден. по из-

вештај од овластен судски проценител. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага-полни одговорности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства со 
полна одговорност. 
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Управител на друштвото и во надворешнотрговски-

от промет со неограничени овластувања е содружникот 
Тодоровски Богданчо од Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

54/2003.                                          (2142) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 55/2003 од 21.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015549, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДОО на Друштвото за производс-

новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија, транспорт и услуги, увоз-извоз �ЦАНЕ-ПРОМ� 
ДООЕЛ, ул. �Ужичка Република� бр. 22, Кичево. 
Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/2, 01.41/3, 

02.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52,  15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 
28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.35, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 

тво, трговија и услуги М & Ф КОМПАНИ, ОХРИД 
ДООЕЛ Охрид, ул. �Гоце Делчев� бр. 182. 
Основач е Котески Трајко од Охрид. 
Основачки влог: 2.700 евра или 167.400,00 ден., во 

предмети по проценка на овластен проценител. 
Дејности: 17.40/1, 17.71, 17.72, 18.22, 18.23, 45.21/1, 

45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 22.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 
51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.21, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 74.60, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 74.60, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 92.34, интернет 
кафеа, видео игри, флипери, билијард и др., надворешна 
трговија со прехранбени и непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, изведување 
на архитектонско градежни работи во странство. 
Котески Трајко, управител со неограничени овла-

стувања во рамките на запишаните дејности во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка-полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот-полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

55/2003.                                          (2144) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 69/2003 од 22.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015563, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
трговија, производство и услуги -Н А С Е Р- ДООЕЛ, 
ул. �Аџи Мустафа� бр. 36 А, Охрид. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 

51.17, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.51, 51.62, 
52.11, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 70.31, 71.10, 71.32, 
71.33, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет, ме-
ѓународен транспорт на стоки и услуги, реекспорт. 
Лице овластено за застапување е Насер Мустафа, 

управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

69/2003.                                          (2145) 
__________ 

 

45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.41/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.34, 74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
92.34, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување застапување, реекспорт, коми-
сиони, малограничен промет со соседните земји. 
Основната главница на друштвото е 3.020 евра или 

185.730,00 денари. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

надворешниот и внатрешниот промет е лицето Стани-
мир Илиоски, во рамките на запишаните дејности. 
Во правниот промет со трети лица друштвото �ЦАНЕ 

ПРОМ� настапува во свое име и за своја сметка. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

56/2003.                                          (2146) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 31/2003 од 18.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015525, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за меѓуна-
роден транспорт, услуги и трговија ФЕРО-ТРАНС екс-
порт-импорт ДООЕЛ с. Колари, Зајас. 
Единствен содружник во друштвото е Бајрами Ба-

јрам од с. Колари, Зајас. 
Основните средства кои ги вложува содружникот во 

друштвото изнесуваат 2.500 евра или 152.700,00 денари, 
во предмети по проценка на овластен судски проценител. 
Дејности: 01.11, 01.11/3, 01.22/1, 01.21, 01.24, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10//1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 25.12, 25.22, 
28.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.17, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 
71.40, 71.60, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 74.83, 80.42, 
60.10, курс за компјутери, интернет клуб, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транс-

Oсновниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 56/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 015550, го запиша во трговскиот регистар ос-

порт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен 
промет со соседните земји, отстапување и изведување 
на инвестициони работи во странство. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-

ворешнотрговскиот промет е Медиу Галип, управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 

  Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
31/2003.                                          (2147) 

__________ 
 

Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

од консигнациони складови на странски стоки, изведу-
вање на инвестициони работи во странство, малограни-
чен промет, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските на-
правени во правниот промет со трети лица друштвото  
одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Кире Иванов од Бито-
ла, управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Трег. бр. 30/2003 од 20.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015524, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, угостителство, градеж-
ништво и услуги ЕУРОКОХА експорт-импорт ДООЕЛ, 
ул. �Амит Челопечанец� бр. 7, Кичево. 
Единствен содружник во друштвото е Зенели Фори 

од с. Колари, Зајас. 
Основните средства кои ги вложува содружникот 

во друштвото изнесуваат 2.500 евра или 152.500,00 де-
нари, во предмети по проценка на овластен судски про-
ценител. 
Дејности: 01.11, 01.11/3, 01.22/1, 01.21, 01.24, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 25.12, 25.22, 
28.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.17, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
65.12/3, 71.10, 71.40, 71.60, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 
74.83, 80.42, курс за компјутери, интернет клуб, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен 
транспорт на патници во друмскиот сообраќај, мало-
граничен промет со соседните земји, отстапување и из-
ведување на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-

ворешнотрговскиот промет е Зенели Фари, управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности.  
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

30/2003.                                          (2148) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 37/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 015531, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за сообраќај, меѓу-
народен транспорт и шпедиција ЈМ-ТРАНС увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ, ул. �Лавчански пат� бб, Битола. 
Дејности: 15.81/1, 20.10/1, 20.40, 22.32, 25.12, 28.52, 

34.20, 34.30, 45.25, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 
51.42/1, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.24, 52.26, 52.42, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.20/3, 74.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 

Основната главница на друштвото изнесува 4.000 
евра во предмети. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

37/2003.                                          (2149) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 65/2003 од 23.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015559, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија на големо и мало ЛЕЈДИС ДООЕЛ увоз-
извоз Битола, Битола, ул. �Даме Груев� бр. 102. 
Се основа: Друштво за производство, услуги и тр-

говија на големо и мало Битола, Битола, ул. �Даме Гру-
ев� бр. 102. 
Основач на друштвото ќе биде: Стојковска Елиза-

бета, ул. �Даме Груев� бр. 102, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 

155.550,00 ден. или 2.550 евра, рачунато по среден 
курс на Народна банка на РМ и приложено според из-
вештај на проценител. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 
15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги из-
вршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажбана стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, угостителски 
и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, изведување на инвестициони работи во 
странство и одстапување на инвестициони работи на 
странско лице во Република Македонија, меѓународна 
шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
патници, услуги во меѓународниот транспорт, угости-
телски и туристички услуги, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки 

промет со трети лица ќе биде Елизабета Стојковска од 
Битола, ул. �Даме Груев� бр. 102, управител без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

65/2003.                                          (2151) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 63/2003 од 23.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015557, го запиша во трговскиот реги-

Се основа Друштво за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало ШОПИНГ ОКИ ДООЕЛ увоз-из-
воз Битола, Битола, ул. �И. Милутиновиќ� бр. 57/3. 
Основач на друштвото е Оана Георгина Алупоаиеи, 

ул. �И. Милутиновиќ� бр. 57/3, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 

155.550,00 ден. или 2.550 евра, рачунато по среден 
курс на Народна банка на РМ и приложено според из-
вештај на проценител. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 

15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, стар основањето на Друштвото за градежништво, трго-
вија и услуги ИМО-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Струга, 
Струга, ул. �Едвард Кардељ� бр. 725. 
Се основа Друштво за градежништво, трговија и ус-

луги ИМО-ТРЕЈД ДООЕЛ Струга, Струга, ул. �Едвард 
Кардељ� бр. 725. 
Основач на друштвото ќе биде Цветкоски Марјан, 

с. Лабуништа, Струга. 
Основачки влог на друштвото ќе изнесува 

2.545.100,00 ден. или 41.050 евра, рачунато по среден 
курс на Народна банка на РМ и приложен според изве-
штај на проценител.  
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 

15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 
28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.56, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надво-
решнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, продажбана стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, изведување на ин-
вестициони работи во странство и одстапување на инве-
стициони работи на странско лице во Република Македо-
нија, меѓународна шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде Цветкоски Марјан од с. 
Лабуништа, Лабуништа, управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

63/2003.                                          (2152) 
__________  

Oсновниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 66/2003 од 23.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 015560, го запиша во трговскиот регистар ос-

19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 
28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 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, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надво-
решнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, продажбана стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, изведување на ин-
вестициони работи во странство и одстапување на инве-
стициони работи на странско лице во Република Македо-
нија, меѓународна шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде Оана Георгина Алупоаиеи 
од Битола, ул. �И. Милутиновиќ� бр. 57/3, управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

66/2003.                                          (2153) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 70/2003 од 21.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015564, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
превоз на стока и патници, трговија, услуги и произ-
водство СТЕВИ ТРАНС ДООЕЛ Битола, Битола, ул. 
�Димче Лахчански� бр. 68/6. 
Основање на Трговско друштво за превоз на стока 

и патници, трговија, услуги и производство СТЕВИ 
ТРАНС ДООЕЛ Битола. 
За управител се именува Стојчевски Стево. 
Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 

15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81/2, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

новањето на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало ШОПИНГ ОКИ ДООЕЛ увоз-из-
воз Битола, Битола, ул. �И. Милутиновиќ� бр. 57/3. 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12, 80.41, 93.05, откуп на шумски 
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плодови, откуп на земјоделско-сточарски производи, пче-
ларство, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен 
промет, комисиони работи, застапување на странски фир-
ми, меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

70/2003.                                          (2154) 
__________ 

меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консиг-
национи складишта за странски стоки, реекспорт, ма-
лограничен промет. 
Бети Кузманоска, управител на друштвото со неогра-

ничена одговорност во рамките на запишаните дејности. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

39/2003.                                          (2156) 
___________ 

 
Во огласот за запишување во трговскиот регистар  

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 62/2003 од 22.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015556, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЕМОС увоз-извоз ДООЕЛ 
Битола, ул. �Новосадска� бр. 34, Битола. 
Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 

28.11, 28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.75, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 63.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет, реекспорт, уго-
стителско туристички услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, комисиони 
работи, лизинг, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на 
странски лица во РМ. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага-полни одговорности. 
Сузана Мирчевска-управител без ограничување во 

рамките на запишаните дејности. 
Основачкиот влог во износ од 2.530 евра или 

154.548,00 денари, според приложен извештај од овла-
стен судски проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

62/2003.                                          (2155) 
__________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 39/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 015533, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговското друштво за производство, услуги, 
транспорт и трговија �МАГИ-2003� увоз-извоз, Прилеп,-
ДООЕЛ, Прилеп, ул. �Методија Патчев� бр. 22. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.30, 15.12, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 17.72, 
18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.20, 20.40, 21.21, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 25.22, 26.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 
50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-

на ДООЕЛ "Маестрал-М" увоз-извоз, Охрид, бр. 
931/03, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 26/2003, на 
стр.149, во вториот ред наместо: "Трег. бр. 15010/2002" 
треба да стои: "Трег. бр. 1501/2002".     
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

27.2003 од 31.03.2003 година, во Судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации ја запиша промена-
та  на седиштето на Здружението на граѓани Хумани-
тарно здружение за унапредување на квалитетот на се-
мејното згрижување и живеење �Топла прегратка� - 
Прилеп, на начин што на место досегашното седиште 
на ул. �Моша Пијаде� бр. 10-а во Прилеп, се запишува 
новото седиште на ул. �Пиринска� бр. 118 во Прилеп. 
Здружението на граѓани �Топла прегратка� - Прилеп, 

поради неговиот хуманитарен карактер, а согласно член 
11 од Законот за судски такси, се ослободува од обврската 
за плаќање на судски такси во износ од 2.200,00 денари. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 27/2003. 
              (9052) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение  II. 

Рег. Зг. бр. 17/03 од 24.3.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното. 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации на здруженија на граѓани �Центар за квали-
тет� со седиште во Скопје на ул. �Виктор Иго� бр. 6-а. 
Цели и задачи на здружението се: унапредување на 

демократските процеси и развој на демократската свест 
во Република Македонија, изградба, развој и зацврстува-
ње на демократските институции во политичкиот, прав-
ниот и економскиот систем на Република Македонија, 
унапредување на свеста на граѓаните за потребата и раз-
војот на демократско и социјално општество и држава, 
втемелување и владеење на правото и развојот на Репуб-
лика Македонија како правна држава, соработка со по-
стоечките здруженија и фондации на граѓани во Репуб-
лика Македонија, соработка со државните и општестве-
ните институции на Република Македонија, остварување 
на основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати со меѓународното право и утврдени со Уставот 
на Република Македонија, втемелување и развивање на 
принципот на квалитет - моделот Ексаленс и Европската 
фондација за квалитетен менаџмент во развивањето на 
демократијата, изборниот систем и управувањето на Ре-
публика Македонија, зачленување во европската фонда-
ција за квалитетен менаџмент со седиште во Брисел, и 
конституирање и развивање на мрежен систем на орга-
низации во Република Македонија кој ќе го развиваат 
моделот Ексаленс, во своето организирање и работење . 
Со денот на запишувањето во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации, здружение на граѓани �Цен-
тар за квалитет� се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. зг. бр. 

17/03.              (9053) 
___________ 

 
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, 

Основниот суд во Битола, со решението Рег. згф. 
29/2002 од 07.05.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на промена на 
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име, измена на Статут на Здружението на граѓани 
АМАЈЛИЈА-Битола и новото име на здружението е 
Здружение на граѓани ИЗГРЕВ Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 29/2002.  (9140) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Рег. згф. 
19/2003 од 18.03.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здружени-
ето на граѓани од областа на музичката култура МБ 
СЕРЕНАДА Битола, ул. �Панда Чеснова� бр. 23. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г.бр. 23/03 од 11.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1503, 
го запишува здружението на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ НА 
ЕКОНОМИСТИ �Финанца�, со седиште во Скопје, на 
ул. �Џон Кенеди� бр. 27/3-2. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: негување и поттикнување на економската 
наука, афирмација и популаризација на научната мисла 
и нејзина примена во практиката, развој на општестве-
ните, техничките, хуманитарните и природни науки, 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 19/2003.  (9141) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решението Рег. згф. 17/2003 

од 13.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на Здружението на ЗОГРАФИ Ер-
минија Битола, ул. �Стерјовски Ѓ. Џоџа� бр. 6. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 17/2003.  (9142) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г. 
бр. 51/03 од 13.03.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег.број 1508 го за-
пишува здружението на граѓани МБРЦ - Центар за де-
ловна соработка, центар за поддршка на стопанскиот 
развој и граѓанското општество, со скратено име 
МБРЦ-ЦДС, со седиште во Скопје, на ул. �Мито Хаџи-
василев Јасмин� бр. 12/7. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поддршка и промоција на трговијата и инве-
стициите, поддршка и развој на приватниот сектор, ре-
ализација на програми за обука, документирање и 
истражување, како и поддршка на локалните заедници 
во Република Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 13.03.2003 година. 
Од  Основниот  суд  Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 51/03.

                                          (9228) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.З.Г. бр. 30/03 од 27.03.2003 година, го уважи барање-
то за промена на седиштето на здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за едукација, обука и развој на 
самохрани мајки и деца ДЕМА, од Скопје. 
Во иднина седиштето на здружението на граѓани 

Здружение на граѓани за едукација, обука и развој на 
самохрани мајки и деца ДЕМА, од Скопје, ќе се наоѓа 
на: ул. �Железничка� бр. 50. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.30/03. 
              (9229) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.З.Г. бр. 14/98 од 24.02.2003 година, го уважи барање-
то за промена на седиштето на Здружението на граѓани 
Македонски Олимписки Комитет,  од Скопје. 
Во иднина седиштето на Здружението на граѓани 

Македонски Олимписки Конгрес, од Скопје, ќе се нао-
ѓа на: бул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 17. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.14/98. 
              (9230) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

II.П.П.бр.24/02 од 03.04.2003 година, во судскиот реги-
стар на политичките партии под Рег.број 129, ја запи-
шува политичката партија ЕВРОПСКА ПАРТИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, со скратено има Европска Партија, со 
седиште во Скопје, на ул. �Илинден� блок 12. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

како и културни и рекреативни активности. 
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.23/03. 
              (9233) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.З.Г.бр. 55/02 од 17.03.2003 година, го уважи барањето 
за промена на седиштето на здружението на граѓани Клуб 
на здружение на граѓани �ПОТРОШУВАЧИ�, од Скопје. 
Во иднина седиштето на здружението на граѓани 

Клуб на здружение на граѓани �ПОТРОШУВАЧИ�, од 
Скопје, ќе се наоѓа на ул. �Рајко Жинзифов� бр. 49 А. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.55/02. 
              (9236) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 
10/03 од 24.03.2003 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег.број 1513, го запиша здру-
жението на граѓани Планинарски клуб �Центропромет� 
Скопје, со седиште во Скопје, на бул. �Титоградска� бр.4. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: рекреативно планинарење, трансферзали, 
ориентациони натпревари, алпинизам, како и организи-
рање на регионални, државни и меѓународни активно-
сти и натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 24.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.10/03. 
              (9238) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г.бр. 44/03 од 13.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1509, 
го запиша здружението на граѓани Пливачки клуб 
�Центар� - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. �Пи-
ринска� бб, Карпош 2. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: унапредување на пливачкиот спорт во земја-
та, поттикнување и развој на пливањето, координирање 
и усогласување на програмските активности во областа 
на пливањето, како и учество на спортски натпревари 
во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 13.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.44/03. 
                            (9239) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 
71/03 од 24.03.2003 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег.број 1515, го запиша здру-
жението на граѓани Здружение на фоторепортери на Ма-
кедонија - ЗФМ, со скратено име ЗФМ, со седиште во 
Скопје, на ул. �Партизански Одреди� бр. 17/3-15. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: унапредување на фоторепортерската профе-
сија во сите нејзини форми, создавање, промовирање и 
одржување на духот на братство, колегијалност и ви-

лице и може да започне со работа од 03.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. П. П. бр. 

24/02.              (9231) 

сок стандард на однесување на своите членови и сора-
ботка со сите признати фоторепортерски, фотографски, 
новинарски и други здруженија. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 24.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.71/03.   (9240) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г.бр. 58/03 од 19.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1512, 
го запиша здружението на граѓани Здружение на сту-
денти �Чорба-дифузион�, со седиште во Скопје, на бул. 
�Крсте Мисирков� бб. 

жението на граѓани-културно уметничко друштво �Бр-
веница� од с. Брвеница, со скратено име КУД �Брвени-
ца� со седиште во с. Брвеница. 
Работата и активноста на друштвото ќе се однесува 

на унапредување, организирање и развивање на култу-
рата и уметноста, репрезентирање на културно умет-
нички дејности во рамките на Општината и пошироко, 
стручно издигнување и усовршување на членовите, 
обезбедување на материјални услови за развој врз ама-
терска основа, организирање на средби, манифестации, 
приредби и други културни уметнички манифестации и 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на: залагање за подобрување на студентскиот 
стандард, услови и живот, организирање на културен 
забавен живот, како и остварување на заеднички инте-
реси на студентите. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 19.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.58/03. 
              (9242) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.З.Г. бр. 228/98 од 11.03.2003 година, го уважи бара-
њето за промена на име и измени и дополнувања на 
Статут на здружението на граѓани Спортски сојуз на 
Македонија, од Скопје. 
Во иднина името на здружението на граѓани ќе гла-

си: СОЈУЗ НА СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ НА МА-
КЕДОНИЈА. 

Oд Основниот суд Скопје I - Скопје, П. З. Г. бр. 
228/98.                                                        (9244) 

__________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ бр. 13/03 од 02.04.2003 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Културно 
уметничкото друштво �ИЉО АНТОВСКИ СМОК� - Те-
тово, со седиште во Тетово на ул. �Илинденска� бр. 1. 
Работата и активноста на друштвото ќе се однесува 

на развивање и зачувување на културното богатство 
преку народни игри и народни песно, одржување на 
концерти играорни групи и пеење, одржување на драм-
ски претстави, организирање на хорска настава и 
учество на хорски натпревари во земјата и странство, 
организирање на уметнички изложби и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето е по-

драчјето на општина Тетово и цела територија на РМ. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-

но лице и може да почне со работа од 02.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 13/03. 

         (8934) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ бр. 14/03 од 02.04.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здру-
жението на граѓани-здружение на жени на општина Је-
гуновце, с. Јегуновце, со седиште во с. Јегуновце, оп-
штина Јегуновце. 
Работата и активноста на друштвото ќе се однесува 

на обезбедување и распределба на хуманитарна помош, 
поттикнување на активности за подобрување на квали-
тетот на живеење од областа на социјалната, здравстве-
ната заштита, културата, животен стандард на населе-
нието, градење на мир и соработка, спроведување на 
еколошки активности и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на општина Јегуновце и цела 
територија на РМ. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 02.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 14/03. (8938) 

____________ 
 

учество на разни смотри, фестивали и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

друштвото е општина Брвеница и пошироко на цела те-
риторија на Република Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 03.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 17/03. 

         (8941) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ бр. 18/03 од 03.04.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружение-
то на граѓани КЛУБ НА ФИЗИЧАРИ �ФОТОН� - Тетово, 
со седиште во Тетово на ул. �М. Тито� лам. 13, лок. 20. 
Работата и активноста на друштвото ќе се однесува 

на следење и проучување на проблемите на наставата 
по физика, давање придонес во усовршување, стручно 
оспособување и усовршување на наставниците, следе-
ње и примена на физиката во останатите науки и стру-
ктури да организира натпревари по физика и разни те-
матски собранија за наставните планови и програми, 
учебници, да соработува со други слични асоцијации и 
др. како и следење и развој на физиката. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на град Тетово. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 03.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 18/03. 

        (8950) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

што се води при Основниот суд во Тетово, под Рег. Згф. 
бр. 7/99 од 10.03.2003 година, се запишани измени на 
статутот на Здружението на граѓани со име Друштво за 
гимнастички спортови �ПАРТИЗАН� Тетово, така да во 
иднина наместо досегашното име Друштво за гимна-
стички спортови �ПАРТИЗАН� ќе биде: КЛУБ ЗА ГИМ-
НАСТИЧКИ СПОРТОВИ �ПАРТИЗАН� - Тетово. 
Пречистениот текст на запишаните податоци гласи: 

КЛУБ НА ГИМНАСТИЧКИ СПОРТОВИ �ПАРТИ-
ЗАН� - Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 7/99. (8952) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. ЗГФ бр. 5/2003 од 01.04.2003 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации што се води 
пред овој суд го запиша Здружението на граѓани - Ма-
кедонско Хрватско друштво -разгранок Тетово, со се-
диште во Тетово на ул. �Пролетерска� бр. 58. 
Работата и активноста на друштвото ќе се однесува 

на развивање на македонско-хрватските односи, врски-
те помеѓу македонскиот и хрватскиот народ и нивните 
држави да организира разни приредби, настапи, средби 
и други манифестации со цел на зближување на двата 
народа, да врши и други активности во врска со разво-
јот на односите помеѓу двата народа. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

друштвото е на општина Тетово и цела територија на РМ. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. ЗГФ бр. 17/03 од 03.04.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здру-

лице и може да почне со работа од 01.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 5/2003. 

         (8953) 
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Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ. бр. 5/03 

од 01.04.2003 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации што се води при овој суд 
Фудбалскиот клуб �ГАЛЕЈБ-АБ� од Гевгелија. 
Име на субјектот: Фудбалски клуб �ГАЛЕЈБ-АБ� од Ге-

вгелија со скратено име ФК �ГАЛЕЈБ-АБ� од Гевгелија. 
Седиште на субјектот. ул. �Маршал Тито� бр. 81/1 

во Гевгелија. 
Цели и задачи на Здружението се: да прибира и орга-

низира членови од редовите на пионери, кадети, мла-
динци, сениори и постари кои сакаат да се занимаваат со 

По правосилноста на ова решение должникот ДОО  
Деликатес Мелита Ванчо Ѓорѓиев и Ласто Ѓорѓиев од 
Штип,  да се брише од трговскиот регистар кај Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (9056) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 6/2003 

од 27.02.2003 година, над стечајниот должник Друш-
твото за трговија, производство и услуги Оливера и 
Љупчо �Масон� увоз-извоз Битола ДОО ул. �Трајче 

фудбалскиот спорт, преку тренинзи на своето членство 
да се обезбедат врвни резултати во фудбалскиот спорт, 
кај своите членови да работи на развивање на фудбал-
ските и морални особини својствени на граѓаните во на-
шето општество и организирање на спортски и култур-
но-забавен живот на своите членови, да ги развива непо-
средно демократските односи и да соработува со соод-
ветни фудбалски и други спортски организации и др. 
Лице овластено за застапување и претставување е Ге-

лебешев Никола, ул. �Маршал Тито� бр. 81/1, Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Згф. бр. 5/03.(8951) 

___________ 
 
Да се запише во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден Зг. бр. 2/2003 година на Здру-
жение на граѓани �ЗА СИТЕ НАС� од Берово кое е ос-
новано заради остварување, заштита и усогласување на 
своите интереси и уверувања, како и заради вршење на 
дејности и активности за остварување на: економски, 
социјални, културни, научни, еколошки, стручни, тех-
нички, хуманитарни, здравствени, образовни, спортски 
и други права, интереси и уверувања кои ќе ги оствару-
ва за општо добро на сите граѓани во согласност со 
Уставот и Законот. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Репуб-

лика Македонија, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 14, Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 2/2003.   (8959) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ  
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 1/03 од 03.04.2003 година е отворена стечајна постапка 
над должникот Трговско претпријатие за промет на големо 
и мало Ангромак увоз-извоз п.о. - Штип, ул. �Христијан 
Карпош� бр. 39, Штип со жиро сметка 41400-601-15827 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие за промет на големо и мало Ан-
громак увоз-извоз п.о. Штип, се заклучува затоа што 
друштвото не располага со имот доволен да ги покрие 
трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Тр-

говско претпријатие за промет на големо и мало Ан-
громак увоз-извоз п.о. Штип, да се брише од трговски-
от регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (9055) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 4/02 од 10.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво со ограничена одго-
ворност за производство на сувомеснати производи и 
трговија на мало Деликатес Мелита ДОО Ванчо Ѓорѓи-
ев и Ласто Ѓорѓиев од Штип,  со жиро сметка бр.  
41400-601-000-0037074 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво со ограничена одговорност за производство 
на сувомеснати производи и трговија на мало Делика-

Стефановски� бр. 14, Битола со регистарска влошка 
01013426 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 500-0000000301-94 при Стопанска банка АД Бито-
ла, со дејност  трговија на мало со прехранбени произ-
води и услуги, се отвора стечајна постапка, не се спро-
ведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                            (9058) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
36/2003 од 20.03.2003 година, над стечајниот должник 
Трговец поединец Сашо Крсте Лошкоски за такси пре-
воз �Флик Флак� Битола ТП Битола, ул. �4-ти Јули� бр. 
6, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01012744 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
5000000003113-97 при Стопанска банка АД Битола, со 
дејност такси превоз, отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (9060) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
68/2003 од 26.03.2003 година, над стечајниот должник 
Друштво со ограничена одговорност за производство, 
трговија на големо и мало Ејуп Османи �Лулзана� 
увоз-извоз и угостителство Ресен, ДООЕЛ Ресен, ул. 
�Јосиф Јосифовски� бр. 7, запишан во регистарска вло-
шка бр. 01002394 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 40310-601-91865 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје ПЕ Ресен, со дејност трговија на големо и 
мало, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (9061) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 63/03 
од 03.04.2003 година, над Мешовитото претпријатие за 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
ГЕМС извоз-увоз Битола ДОО, со дејност трговија на 
големо и жиро сметка 40300-601-8404 кај Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет Скопје ПЕ Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (9062) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
54/2003 од 21.03.2003 година, над стечајниот должник 
Услужно трговско претпријатие �Јов Аран� увоз-извоз 
Битола ПО ул. �Стив Наумов� бр. 22, запишан во реги-
старска влошка бр. 1-8064 на Окружниот Стопански 
суд Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-39843, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност 
трговија на мало, отвори стечајна постапка, не  ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (9063) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
12/2003 од 28.02.2003 година, над стечајниот должник 

тес Мелита ДОО Штип, се заклучува затоа што друш-
твото не располага со имот доволен да ги покрие тро-
шоците по постапката. 

Трговско друштво за производство, промет и услуги 
Блаже Клокановски �Преспа голд� експорт-импорт Ре-
сен ДООЕЛ ул. �Корчуланска� бр. 10, Ресен со реги-
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старска влошка 01006291?-8-03-000 на Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка бр. 40310-601-31572 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Ресен, 
со дејност трговија на мало, се отвора стечајна постап-
ка, не се спроведува се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                            (9064) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 55/03 од 01.04.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ   на 

Во пријавата мора да се означат предметите над кои 
постои разлачно право, имотот и основот на заснова-
њето на тоа право и обезбеденото побарување. Отвора-
њето на стечајната постапка ќе се запише во трговски-
от регистар на овој суд како и во земјишните книги. 
Испитното рочиште на собир на доверители, на кое 

се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на 
доверителите се закажува за ден 25.04.2003 година во 
10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање.  големо и мало, увоз-извоз �ДАЛАС - 96� п.о. од с. Вла-
девци, со жиро сметка бр. 41300-601-57754 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струми-
ца, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 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.                       (9065) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 49/03 од 01.04.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ ЗиК 
увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
210-0553951001 што се води при Тутунска банка АД 
Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање 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.                       (9066) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 3/99 

од 24.02.2003 година ја заклучи стечајната постапка 
кон должникот Еуроинвест РТА АД Прилеп, отворена 
со решение Ст. бр. 3/99 од 13.07.2001 година. 
По правосилноста на ова решение Основниот суд 

во Битола регистарско одделение да го брише должни-
кот од трговскиот регистар. 
Се овластува стечајниот управник Ордан Бунтески 

од Прилеп, ул. �Свети Наум Охридски� бр. 20, а во име 
и за сметка на должникот да ги заврши започнатите 
парници што се водат во Основниот суд во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9067) 

___________  
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 59/02 од 12.03.2003 година, во 11 часот е отво-
рена стечајна постапка над должникот Акционерско 
друштво за земјоделско производство, услуги, трговија 
и угостителство Лакавица-Штип 6-ти километар - 
Штип, со жиро-сметка бр. 41400-603-5897 кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје. 
За стечаен управник се именува Пепи Панов, со 

стан на ул. �Битолска� бр. 7 во Штип. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во 
�Службен весник на РМ� и на огласната табла во Ос-
новниот суд во Штип, да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник во согласност со одредбите 
од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-

Од Основниот суд во Штип.                              (9243) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 36/03 од 12.03.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕЛМАДА ЈЕЛЕНА ДООЕЛ Куманово, со 
седиште на ул. �Трета МУБ� бр. 33-2/14 со жиро-сме-
тка 510-0000002253-43 при КИБ БАНКА КУМАНОВО 
и број на регистарска влошка 02021529?-8-03-000 и 
П.Трег. бр. 5790/2002 од 20.12.2002 година на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка над Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ЕЛМАДА ЈЕЛЕНА ДООЕЛ Ку-
маново, со седиште на ул. �Трета МУБ� бр. 33-2/14 со 
жиро сметка 510-0000002253-43 при КИБ БАНКА КУ-
МАНОВО и број на регистарска влошка 02021529?-8-
03-000 и П.Трег. бр. 5790/2002 од 20.12.2002 година на 
Основниот суд Скопје I-Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I-Скопје. 
Изводот од решението да се објави во �Службен 

весник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (9050) 

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

ние  II. Ст. бр. 176/03  од 02.04.2003 година,  е отворена сте-
чајна постапка над  должникот Друштво за трговија и марке-
тинг ПРИМА-АРТ Горан ДООЕЛ Скопје, со седиште на  ул. 
�Маркс и Енгелс� бр. 3-6/14 и жиро сметка број 210-
0433921501-15 при Тутунска банка АД Скопје, со реги-
старска влошка бр. 02002816?-8-01-000,  и истата не се 
спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (9215) 

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

ние  I. Ст. бр. 175/03  од 02.04.2003 година,   отвори стечајна 
постапка над  должникот Друштво за деловни услуги �ПРИ-
МА ФОТО� Горан и Иван ДОО - Скопје, со седиште во ГТЦ 
подрум, со жиро сметка број 210-0523054301-60 кај Ту-
тунска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 
02008664?-3-09-000,  и истата не се спроведува па, се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (9216) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II.Ст.бр.82/03, донесено на ден 02.04.2003 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот ГА-
ЗЕЛА 2001 ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �ДТЦ 
Мавровка� локал бр. 1, со сметка 220401100288984 кај 

ник на  РМ�, да ги пријават разлачните права, на под-
вижни предмети и права на должникот и на недвижно-
стите на должникот. 

Македонска банка АД Скопје. 
За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски 

од Скопје, ул. �Дрезденска� бр. 15-1/9. 
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Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

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

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Врз основа на член 41, став 1, точка 2 од Законот за 
стечај, а на предлог на Одборот на доверители на АД 
�Атом-мик� - Кочани - во стечај, стечајниот судија во 
стечајната постапка отворена над должникот АД 
�Атом-мик� - Кочани, свикува собрание на доверители 
на АД �Атом-мик� - Кочани, кое ќе се одржи на ден 
21.04.2003 година, во сала бр.1, во Основниот суд во 
Кочани, во 12,00 часот, со следниот: 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 Се закажува рочиште на собир на доверители - за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 14.05.2003 година во 13 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (9284) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение 
Ст.бр.167/2002 од 19.02.2003 година, отвори стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за обнову-
вање на автомобилски гуми и трговија на мало ПАГ 
Бранко и др. ДОО Прилеп, со седиште на ул. �Маршал 
Тито� бр. 224 во Прилеп, со жиро сметка 41100-601-
33001 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, за-
пишан во регистарска влошка 1-1035 на Основен суд 
Битола со основна дејност изработка и поправка на 
предмети од кожа и гума. 
Стечајната постапка над должникот се отвора на 

ден 19.02.2003 година во 14,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Татјана 

Сусулеска, член на советот. 
За стечаен управник се определува Тодор Пренџов, 

дипл.економист од Прилеп, со стан на ул. �Кеј 9-ти 
септември� бр. 70-1/10, тел. 048 29-740 и 070 552-503. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уп-
латница од 600 денари во корист на републички судски 
такси - стопанство - трезорска сметка 100000000053095, 
уплатна сметка 840-018-03338, приходна шифра 722211-
00 Депонент на Народна банка на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижните предмети и правата на должникот како 
и разлачните права на недвижностите за должникот 
што не се запишани во јавните книги - катастарот и 
разлачните права на недвижностите што се запишани 
во јавните книги - катастарот, во рок од 15 дена смета-
но од објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, да ги пријават кај стечајниот управник, а во при-
јавата да означат на кои предмети постои разлачното 
право, начинот и основата на засновање на тоа право 
како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на  стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар во јавните книги - катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште на собир на доверителите за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања (ис-
питно рочиште) и рочиште на собрание на доверителите 
(извештајно рочиште) на ден 14.05.2003 година во 12,30 
часот, во судница бр. 9 при Основен суд во Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-

1. Разгледување на извештајот за материјално-фи-
нансиската состојба и изјаснување на доверителите за 
состојбата и текот на стечајната постапка и одлучување 
за натамошниот тек на стечајната постапка. 
Право на учество на собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (9476) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение Ст.бр.261/02 од 13.03.2003 година, предлогот 
поднесен од предлагачот Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје 
и предлагачите - доверители Димков Кирил, Милен-
ковски Добре, Мијаличина Ленче, Чочковски Петко и 
Чуксанов Драги, сите од Скопје, вработени кај должни-
кот, за отворање стечајна постапка над должникот МЗТ 
�ЕНЕРГОМОНТ ИНВЕСТ� АД Скопје, се уважува. 
Се отвора стечајна постапка над должникот МЗТ 

�ЕНЕРГОМОНТ ИНВЕСТ� АД Скопје, со седиште на 
ул. �3 Македонска Бригада� бб, со жиро сметка бр. 
40110-601-29481 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците на платниот промет Скопје, 
запишан во трговскиот регистар на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, во регистарска влошка бр. 
02022158?-4-03-000. 
За стечаен управник се определува Ацо Петров од 

Скопје, со адреса на ул. �Рузвелтова� бр. 1/3. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар), односно разлачни права на нед-
вижностите што се запишани во јавните книги (ката-
стар), во рок од 30 дена да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители - за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) кое ќе се одржи на ден 27.05.2003 
година во 10,00 часот во судница ХХIII, на III-кат нов 
дел на овој суд. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
 Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (9477) 

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

ние  I. Ст. бр. 417/02  од 19.03.2003 година,   отвори стечајна 
постапка над  должникот Трговец поединец �АКУА� ТП 
Мишереф Имер Ферати-Скопје, со седиште во ГТЦ Мавро-
вка, сутерен, локал 25, со жиро-сметка број 200-
000008529-85 кај Стопанска  банка АД Скопје, со реги-
старска влошка бр. 02033457?-6-01-000,  и истата не се 
спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

новен суд во Прилеп и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Прилеп.                          (9473) 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (9366) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

ние  I. Ст. бр. 165/03  од 02.04.2003 година,   отвори стечајна 
постапка над  должникот Претпријатие за производство, тр-
говија и услуги �СТАР-ИМПЕКС� Ц.О. експорт-импорт - 
Скопје, со седиште на ул. �Хашка� бр. 21, со жиро-сметка 
број 40120-601-145675 кај Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет на Ре-
публика Македонија - Скопје, со регистарска влошка бр. 
1-22543-00-0-0,  и истата не се спроведува па, се заклу-
чува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

Атанас Благој Атанасоски увоз-извоз �Скоблар ко-
мерц� ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. �Маршал 
Тито� бр. 40 во Крушево, запишан во регистарска вло-
шка бр. 01012194?-8-01-000, на Основниот суд во Бито-
ла, со основна дејност трговија на мало во продавници 
претежно со храна,  пијалаци и тутун, со жиро-сметка 
бр. 200000035407611 во Стопанска банка АД Скопје - 
филијала Крушево. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на обврски кон дове-
рителите, освен обврски кон основачот како единствен 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (9367) 

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

шение IV. Ст. бр. 70/03  од 12.03.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над  должникот Друштво за трговија на го-
лемо и мало ЕНА ДОМ ДООЕЛ експорт-импорт, со седи-
ште на  ул. �Чедомир Кантарџиев� бр. 5,  со жиро-сметка 
300000001384420 и регистарска влошка 02044681?-8-01-
000,  при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за трговија на големо и мало ЕНА ДОМ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт,  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.                (9373) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
61/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Земјоделска трговска услужна задруга 
�Марсим� увоз-извоз Прилеп ПО, со седиште на ул. 
�Блаже Ивноски� бр. 24 во Прилеп, запишан во реги-
старска влошка бр. 2-613 со решение Срег. бр. 2727/97 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност трго-
вија на мало со разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци и производи за домашна потреба, со жиро-
сметка бр. 300020000062406 во Комерцијална банка 
АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради постоечка и престојна нели-
квидност на должникот, и непостоење на обврски на 
должникот кон трети лица. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9475) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 101/02 од 11.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
и проектирање �Алмо-проект� Розалија ДООЕЛ Него-
тино, ул. �Партизанска� бр. 2/44, со жиро-сметка бр. 
270-0000006089-50, во Извозна и кредитна банка АД 
Скопје-филијала Неготино, регистриран со решение 
Трег. бр. 6365/99 од 13.07.1999 година, и истата не се 
спроведува.  
Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Друштво за трговија и проектирање �Алмо-про-
ект� Розалија ДООЕЛ Неготино, ул. �Партизанска� бр. 
2/44, со жиро-сметка бр. 270-0000006089-50, во Извоз-
на и кредитна банка АД Скопје-филијала Неготино, ре-
гистриран со решение Трег. бр. 6365/99 од 13.07.1999 
година, се заклучува. 
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје  I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (9478) 

___________ 
 

вработен на име неисплатени плати и надоместоци по 
основ на плати од кој основачот се откажа. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9479) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 25/03 од 09.04.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за професионал-
на рехабилитација и вработување на инвалиди КОН-
ФЕКЦИЈА ИКО увоз-извоз Штип, ул. �Кирил и Мето-
диј� бб, Штип со жиро сметка 41400-603-2799 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за професионална рехабилитација и вработува-
ње на инвалиди КОНФЕКЦИЈА ИКО увоз-извоз-Штип, 
се заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Прет-

пријатие за професионална рехабилитација и вработу-
вање на инвалиди КОНФЕКЦИЈА ИКО увоз-извоз-
Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (9480) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 112/02 од 28.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет, сообраќај и услуги �СТИЛ-ТРЕЈД� 
ДООЕЛ - Неготино, ул. �Ѓорѓи Димитров Вешката� бр. 
4, со жиро - сметка бр. 270-0000006079-80 во Извозна и 
кредитна банка АД Скопје - филијала Неготино, реги-
стриран со решение Трег. бр. 4134/01 од 26.11.2001 го-
дина, во Основниот суд Скопје  I- Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Друштво за производство, промет, сообраќај и ус-
луги �СТИЛ-ТРЕЈД� ДООЕЛ - Неготино, ул. �Ѓорѓи 
Димитров Вешката� бр. 4, со жиро - сметка бр. 270-
0000006079-80 во Извозна и кредитна банка АД Скопје 
- филијала Неготино, регистриран со решение Трег. бр. 
4134/01 од 26.11.2001 година, во Основниот суд Скопје  
I- Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје  I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (9481) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 30/03  од 19.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Претприја-
тие за производство, промет и услуги на големо и ма-
ло ИМКАР експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште 
на  ул. �Дижонска� бр. 84-б,  со жиро-сметка 40100-
601-379224 и регистарска влошка 1-67381-0-0-0,  при 
регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и иста-
та не се спроведува. 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
47/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговско друштво за трговија на мало 

Отворената стечајната постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги на големо и 
мало ИМКАР експорт-импорт ДОО Скопје,  се заклучува.  
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По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (9526) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
72/2003 од 28.03.2003 година, над стечајниот должник 
трговец-поединец  Зоран Воин Павичевиќ - такси пре-
воз �Стефано� ТП Битола, ул. �Васко Карангелевски� 
бр. 64-1-2-9, запишан во рег. вл. бр. 0010323 во Основ-
ниот суд во Битола со жиро сметка бр. 210-04284429-

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (9532) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение  II. Ст. бр. 230/03  од 09.04.2003 година,   
отвори стечајна постапка над  должникот Претприја-
тие за производство и трговија КЕНЗО КОМПАНИ 
Ц.О. експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. 

01 при Тутунска банка АД Скопје - Експозитура Бито-
ла, дејност такси превоз, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (9288) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст.бр. 41/2003 од 4.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија, угостителство, сообраќај и услуги БЕСТ-
ТРЕЈД Лазар ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, и истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворена-
та стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                         (9292) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст.бр. 36/2003 од 4.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, градежништво, трговија, транс-
порт, туризам и услуги БАЏА-ИНЖИНЕРИНГ ДОО 
експорт-импорт од с. Врапчиште-Гостиварско, но иста-
та не се спроведува поради немање на имот, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                         (9298) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст.бр. 40/2003 од 4.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси 
ТП �ФЉУТРА� Намир Абдулџемил Каримани од с. 
Дебреше-Гостиварско, но истата не се спроведува по-
ради немање на имот, па отворената стечајна постапка 
над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                         (9301) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 167/03 од 10.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за транспорт, производство и трговија ХОТИ Синан 
ДООЕЛ извоз-увоз  од Скопје, со седиште во с. Идризо-
во, ул. �933� бр. 19, со жиро сметка број 210-053482001-
74 во Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка 
број 02020215?-8-01-000  при регистарот на Основниот 
суд Скопје I- Скопје и  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за транспорт, производство и трговија ХО-
ТИ Синан ДООЕЛ извоз-увоз  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.                (9530) 

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

ние  II. Ст. бр. 206/03  од 09.04.2003 година,   отвори стечајна 
постапка над  должникот Друштво за трговија на големо и 
мало ТОП-ФИТ Велко и Костадин ДОО Скопје, со седиште  
на ул. �Народен фронт� бр. 25/20, и жиро сметка број 200-

�Крсте Мисирков� бр. 17/9 и жиро сметка број 40100-
601-262039  при Агенцијата за блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија, со регистарска влошка бр. 1-475848-0-0-0,  и 
истата не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (9555) 

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

ние  II. Ст. бр. 228/03  од 09.04.2003 година,   отвори стечајна 
постапка над  должникот Трговско друштво за промет со во-
зила и резервни делови ДАЕВУ МОТОР ДООЕЛ ДАЕВУ 
Бугарија експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Алберт 
Ајнштајн� бр. 7 и жиро сметка број 300000001061313  во 
Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка 
бр. 02002541?-8-01-000,  и истата не се спроведува па, се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (9557) 

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

шение I. Ст. бр. 557/02 од 25.12.2002 година,  е отворена 
стечајна постапка над  должникот Производно, трговско 
претпријатие �ДАПИНГ� ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. �Рајко Жинзифов� бр. 28, и жиро сметка 40100-601-
349880, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Про-

изводно, трговско претпријатие �ДАПИНГ� ДОО екс-
порт-импорт Скопје, ул. �Рајко Жинзифов� бр. 28, и жи-
ро сметка 40100-601-34-880,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.                (9584) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 23/03 од 09.04.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги МАРКОНИ-99 Ташко Штерјов ДООЕЛ 
на големо и мало увоз-извоз - Штип, ул. �Сремски 
фронт� бр. 11/4, Штип со жиро сметка  бр. 41400-601-
42882 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во 
Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги МАРКО-
НИ-99 Ташко Штерјов ДООЕЛ на големо и мало увоз-
извоз - Штип, се заклучува затоа што друштвото не 
располага со имот доволен да ги покрие трошоците по 
постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги МАРКО-
НИ-99 Ташко Штерјов ДООЕЛ на големо и мало увоз-

0000307233-84 кај Стопанска банка АД Скопје, со реги-
старска влошка бр. 02018979?-3-01-000,  и истата не се 
спроведува па, се заклучува. 

извоз - Штип, да се брише од трговскиот регистар кај 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (9657) 
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 8/03 од 10.04.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за угостителство, тр-
говија и услуги Екстра В и И ДОО Штип, бул. �ЈНА� 
бр. 36/16, со жиро сметка  бр. 41400-601-45912 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за угостителство, трговија и услуги Екстра В 
и И ДОО Штип, се заклучува затоа што друштвото не 
располага со имот доволен да ги покрие трошоците по 

суд во Битола, со основна дејност производство, про-
мет и угостителство, со жиро-сметка 300020000122643 
во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9662) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за угостителство, трговија и услуги Екстра В 
и И ДОО Штип, да се брише од трговскиот регистар 
кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (9658) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

64/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Приватно претпријатие за производс-
тво на промет стоки и услуги на големо и мало ЕЛЕКТ-
РОДА МАК увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. 
�Шарпланина� бр. 1, Прилеп, запишан во регистарска 
влошка 1-10234, на Основниот суд во Битола, со основ-
на дејност завршни и занаетчиски работи во градеж-
ништвото, со жиро-сметка 41100-601-000-0032816 Ко-
мерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот нема имот за покрива-
ње на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9659) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

50/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговско друштво за производство, тр-
говија и услуги Јован Колески ЏОВАНИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Питу Гули� бр. 
10а, Прилеп, запишан во регистарска влошка 010070-
15?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност трговија на мало со текстил, со жиро-сметка 
300020000116726 во Комерцијална банка АД Скопје - 
филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9660) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

43/2003 од 27.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Приватна здравствена организација ор-
динација по општа медицина �Џолека� с. Црнилиште, 
Долнени П.О., со седиште во с. Црнилиште-Долнени,  
запишан во регистарска влошка  бр. 1-19682, со реше-
ние Срег.бр. 114/99 на Основниот суд во Битола, со ос-
новна дејност медицинска пракса, со жиро-сметка бр. 
41100-603-2479 во Агенцијата за работа со блокирани 
сметки - Скопје.   
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради постоечка неликвидност на 
должникот, непостоење на имот и на обврски на долж-
никот кон трети лица. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9661) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

30/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Друштво за производство, промет и ус-

55/2001 од 28.02.2003 година, ја запре стечајната по-
стапка кон должникот ДОО ЦД ИНЦ с. Врбоец Круше-
во отворена со решение Ст. бр. 55/2001 година од 
2.10.2001 година, а согласно член 218 од Законот за 
стечај. 
Стечајната постапка се запира бидејќи по отвора-

њето на стечајната постапка се утврди дека  кај долж-
никот нема никаков имот ни за покривање на трошоци-
те на стечајната постапка.  
По правосилноста на решението Основниот суд во 

Битола - регистарско одделение ќе го брише должни-
кот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9664) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

58/2003 од 01.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговец поединец за трговија на мало 
со колонијални производи Усеин Музаим Усеиноски 
Пресил Комерц Т.П. с. Пресил,  Крушево, запишан во 
регистарска влошка 01008184?-6-01-000 на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во 
продавници со мешовита стока, со жиро-сметка 2000-
0001851135 во Стопанска банка АД Скопје - филијала 
Крушево. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9666) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

60/2003 од 01.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговец поединец за финансиско по-
средување Димоски Анастас Перо ДОЛАР Крушево 
Т.П., запишан во регистарска влошка 01011096?-6-09-
000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност се-
кретарски преведувачки активности, со жиро-сметка 
200000033723885 во Стопанска банка АД Скопје - фи-
лијала Крушево. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9668) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

17/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговец поединец за трговија на мало 
со кожа и текстил Рубин Миле Јованоски �Денди� ТП 
Прилеп, со седиште на ул. �Димо Наредникот� бр. 36 
во Прилеп, запишан во регистарска влошка  бр. 1-
19433, со решение Срег. бр. 1208/97 година на Основ-
ниот суд во Битола, со основна дејност трговија на ма-
ло со обувки, кожа, гума и пластика, со жиро-сметка 
300020000134865 во Комерцијална банка АД Скопје - 
филијала Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради постоечка и престојна нели-
квидност на должникот и непостоење на обврски на луги Најдоска БИГ МАК увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, 

со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 220, запишан во 
регистарска влошка 01008296?-8-03-000 на Основниот 

должникот кон трети лица. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9670) 
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Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

192/2002 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Друштво за производство, промет и ус-
луги ЈОДЕМЗА Јосифоска Александра увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Прилеп, запишан во регистарска влошка 01009592?-
8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна деј-
ност трговија на мало со овошје и зеленчук, со жиро-
сметка 300020000118278 во Комерцијална  банка АД 
Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-

бр. 5638/02 од 24.03.2003 година, објавува дека Друш-
твото за трговија и услуги НИКИТА експорт-импорт 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Михаил и Ефтихиј� 
бр. 11, со број на жиро сметка 300000000819783, отво-
рена при Комерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (9671) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 24/03 од 09.04.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и 
превоз Да-Ни Компани увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. 
�Хо Ши Мин� бр. 17, Штип со жиро сметка  бр. 
300080000013321 кај Комерцијална банка АД Скопје, 
филијала-Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија, услуги и превоз Да-Ни Компани 
увоз-извоз ДООЕЛ Штип, се заклучува затоа што 
друштвото не располага со имот доволен да ги покрие 
трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за трговија, услуги и превоз Да-Ни Компани 
увоз-извоз ДООЕЛ Штип, да се брише од трговскиот 
регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (9672) 

___________ 
 
Во огласот за стечајна постапка бр. 8921, објавен во 

"Сл. весник на РМ" бр. 27/2003 година, на страна 18, во 
третиот ред наместо: "Вањко" треба да стои "Ванико".   
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 

�Јани Лукровски� бр. 10/44, со тел. 171-599, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 777/2003, објавува дека 
друштвото АНТЕНА АС ДОО Скопје, со број на жиро 
сметка 300000001517892 отворена при Комерцијална 
банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (8948) 

__________ 
 

Ликвидаторот Ненад Бачовски од Тетово, дипл. 
правник, ул. �Маршал Тито� бр. 56/7, тел. 044/333-204, 
запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2851/01 и 
влошка бр. 02030390?-03-000 од 5.11.2001 година, обја-
вува дека Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ФРИМА-ТРЕЈД Махир и др. ДОО увоз-извоз с. Ми-
летино, Брвеница, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                        (8949) 

__________ 
 

Од ликвидаторот.            (8960) 
__________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од 

Тетово, ул. �120� лам.3, лок. 2, тел. 044/334-445, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П. Трег. бр. 618/2003 од 14.03.2003 
година, објавува дека Трговското друштво за производс-
тво и трговија ДУБРАВА КОМЕРЦ Жарко ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Брвеница, Брвеница, со жиро сметка 540 
000000 1414 90 во Тетовска банка АД Тетово, е во ли-
квидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (9054) 

__________ 
 
Ликвидаторот Атанасов Васко од Скопје, ул. �Даме 

Груев� бр. 28, 4 спрат, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение 
П.трег. бр. 759/2003 објавува дека Друштвото за транс-
порт, трговија и услуги ГРАНЕКС МАКЕДОНИЈА 
ДОО Скопје импорт-експорт со број на жиро-сметка 
240-0100000052-18 отворена при Балканска банка АД 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (9310)  

__________ 
 
Ликвидаторот Попова Ленче од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.трег.бр.5916/02, објавува дека Друштво-
то за маркетинг, комуникации и услуги ФОКУС КОМ-
ЈУНИКЕЈШНС БАЛКАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
и со број на жиро-сметка 250-170-86 отворена при Ин-
вест Банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од последната објава. 
Од ликвидаторот.                          (9528) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Л.бр.18/03 од 

10.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за вработување инвалиди �МИС� ДОО 
М.Каменица, со жиро сметка бр. 200000028757776 кај 
Стопанска банка АД - Скопје, Филијала - Делчево, но 
истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

Ликвидаторот Љилјана Милошевска од Скопје, ул. 
�Питу Гули� бр. 70, запишан  во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (9673) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Л.бр. 418/2000 донесено од овој суд на 
28.01.2003 година, е завршена ликвидацијата над Про-
изводно трговско услужно претпријатие �ГГН� извоз-
увоз Д.О.О. Скопје со седиште на ул. �Огражден� бр. 
3/4-12 и жиро сметка 40120-601-230199 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.          (9040) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-
мети (со својство на извршна постапка), составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски 
од Охрид, под ОДУ книга II реден број 147/03 од 
27.03.2003 година склучен помеѓу �КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА� АД Скопје - филијала Охрид, со седиште на 
ул. �Партизанска� бр. 24 во Охрид, како заложен дове-
рител, Димче Секуловски од Охрид, ул. �Железничка� 
бр. 66, како должник и Друштво со ограничена одго-
ворност за производство и промет на алати, метални и 
пластични производи, трговија и услуги �АЛАТНИЦА  Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 43/03 од 

7.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Услужното трговско претпријатие на големо и мало 
увоз-извоз �Симби транс� п.о. Штип и истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (9318) 

___________ 
 

Ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски од Скопје, бул. 
�Црвена Армија� бр. 10/1-2, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.781/2003 од 10.03.2003 година, објавува дека 
Трговското друштво за трговија на големо и мало КО-
МАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 153, лок.15 и со број на сме-
тка 300000000750331 отворена при Комерцијална бан-
ка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник до ликвидаторот, да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ�, со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                        (9362) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 950/03 од 31.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013940?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и 
шпедиција БАИС КОМПАНИ Бастри и др.  ДОО Скоп-
је, с. Мојанци. За ликвидатор на друштвото се запишу-
ва Илија Димитријевски од Скопје. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9415)     

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЗДЕНКА Владимир 
ДООЕЛ Неготино и тоа:  

1. Линија за изолирање и плаштирање жица-комп-
лет, односно: систем за одмотување, електричен ормар 
за екструдер за гума, сад за талк, автоматика и електри-
ка за екструдер, систем за ладење, транспортен систем, 
електрична табла за цела линија марка Simens;  

2. Линија за плаштирање, комплет, односно: систем 
за одмотување, систем за намотување, систем за ладе-
ње, транспортен систем, 30 (триесет) добоши Ф 1000. 
Заснован е залог, со Договор за залог на недвижен 

имот заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под 
ОДУ бр. 88/03 од 31.03.2003 година во корист на За-
ложниот доверител ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-

П.Б.-ИНДУСТРИ� Охрид, со седиште на ул. �15-ти 
Корпус� бр. 1 во Охрид како заложен должник, засно-
вано заложно право-регистриран залог од прв ред врз 
подвижни предмети сопственост на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на ден 31.03.2003 година со деловен број 
10320030000035.                                     (9042) 

___________ 
 
Се продава лозје класа 3 на КП. бр. 323 во м.в. �Се-

ло� во површина од 1224 м2 заведено во Поседовен 
лист број 74 за КО Загорани сопственост на Ризески 
Цветан од с. Загорани, Прилеп, за цена од 20.000,00 де-
нари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                           (9049) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Тимјаник, парцела број 445/2 во место викано 
�Прогон� нива со површина од 5968 м2 во Катастарска 
општина Тимјаник, сопственост на Соколов Душан од 
с. Тимјаник,  Неготино, цена на продажба 60.000, 00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                                 (9051) 

___________ 
 

Над недвижниот имот сопственост на Акционер-
ското друштво за одржување и сервис на моторни во-
зила МАШИНСКИ СЕРВИС експорт-импорт Кавадар-
ци, со седиште на ул. �29 Ноември� бр. 5 во Кавадарци 
кој се наоѓа во Кавадарци на: КП 10136, дел 1, зграда 1, 
влез 1, приземје во м.в. �Шишка� бб, во површина од 
1822м2; КП 10136, дел 1, зграда 3, влез 1, подрум во 
м.в. �Шишка� бб во површина од 274м2; КП 10136, дел 
1, зграда 3, влез1, приземје во м.в. �Шишка� бб во по-
вршина од 279м2; КП 10136, дел 1, зграда 4, влез 1, 
подрум во м.в. �Шишка� бб во површина од 71 м2, КП 
10136, дел 1, зграда 4, влез 1,  приземје, во м.в. �Ши-
шка� бб во површина од 116м2; КП 10136, дел 1, зграда 
5, влез 1, приземје во м.в. �Шишка� бб во површина од 
8м2 и на КП 10136, дел 1, зграда 7, влез 1, приземје во 
м.в. �Шишка� бб во површина од 90м2, заведен во 
Имотен лист бр. 15683 за КО Кавадарци 2 издаден од нос од 4.000.000,00 денари. 

Примерок од Објавата доставете  до нотарот Бинов 
Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 138.     (9041) 

ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 
1217/1648 од 4.4.2003 година, е заснован залог со Дого-
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вор за залог (хипотека од прв ред) со својство на из-
вршна исправа, заверен од нотар Нушка Стојаноска Ка-
вадарци под ОДУ бр. 394/2003 година од 04.04.2003 го-
дина, во корист на заложниот доверител Акционерско 
друштво за производство и промет на вино ВИНАР-
СКА ВИЗБА  експорт-импорт АД Кавадарци со седи-
ште на ул. �29 Ноември� бр. 5 во Кавадарци, за обезбе-
дување на парично побарување 1.582.000,00 денари.  

                                                                (9075) 
___________ 

 

Над недвижен имот сопственост на П.З.О.ПР. 
�ПАНЧЕ АРСОВ� Ц.О. Велес, кој се наоѓа во КО Ве-
лес на КП бр. 160, зграда 1, влез 1, кат приземје, наме-
на на зграда 00540, на ул. �11 Октомври�, собност 001, 
во површина од 48м2, заведен во Имотен лист број 
23587, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и ката-
стар Велес, заснован е залог со Договор за залог на 
недвижен имот заверен кај нотарот Магдалена Ордева 
од Велес под број ОДУ 56/2003 во корист на Комерци-
јална банка АД Скопје, за обезбедување на парично по-
барување во износ од 630.000,00 денари.               (9241) 

Врз автобус марка ФОРД Тип ВАН ФТ 1150 произ-
веден 2001, број на мотор 1Р1 7314, број на шасија W 
ФОВ ХХГБФВ1Р17314, рег. број БТ 940-УЦ, сопстве-
ност ТДУ �РОМА� Крушево е заснован залог со Дого-
вор за залог врз подвижен предмет ОДУ 24/03 од 
28.03.2003 година во корист на заложениот доверител 
ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје за обезбедување на 
парично побарување во износ од 20.000,00 евра.  (9077) 

___________ 
 
Врз мал автобус-Минибус марка ИВЕКО Тип 

40Е10 (ТУРБО ДАИЛY40Е 10В) број на мотор 8140. 
23/3721 2581976, број на шасија ЗЦФЦ3570105201476, 
рег. број  БТ 166-УД, сопственост на ТДУ �РОМА� 
Крушево е заснован залог со договор за залог ОДУ 
25/03 од 28.03.2003 година, во корист на заложениот 
доверител ГАРАНТИ ФОНД ДООЕЛ Скопје за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 12.000,00 
евра.                                                                            (9078) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сопственикот Чангов Душко им нуди на продажба 1/2 
идеален дел од ливада 3 класа од вкупно 291м2, устроена 
на КП 4980/1, план 19, во м.в. �Лопушани�, евидентира-
на во ПЛ број 1144 за КО Љубанци и 1/2 идеален дел од 
ливада 3 класа од вкупно 292м2 устроена на КП 4980/2, 
план 19, во м.в. �Лопушани�, евидентирана во ПЛ број 
1256 за КО Љубанци, под следните услови: 
Недвижноста продавачот ја нуди за цена од 31,00 

денар х 1м2 или за вкупна цена од 9.050,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување 

на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените, во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска-Синадинова, ул. �Џон  Кенеди� бб, Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. 
Доколку понудените не се јават во наведениот рок 

истите го губат правото на првенствено купување на 
предметната недвижност.            (9099) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на ЗТД Сточарс-

тво АД Богданци, со седиште на ул. �Маршал Тито� 
бр. 66, Богданци, со БДС 4255526 и тоа недвижен 
имот-фарми на к.п. 6516/1, план 38, скица 121, м.в. 
�Трнка� под објект, површина 545м2 и на к.п. 6582, 
план 38, скица 145, м.в. �Трнка� под објект, површина 
6928м2, заведени во ПЛ бр. 2305 за КО Богданци, сопс-
твеност на заложниот должник врз основа на Решение 
У.бр. 04-1363/1 и Одобрение за градење У.бр. 04-1753 
и двата издадени од Општинскиот комитет за имотно-
правни и комунално-стамбени работи на општина Ге-
вгелија, е заснован залог со Договор за залог-хипотека 
од прв ред, потврден под ОДУ бр. 070/03 од 08.04.2003 
година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, со БДС 4065549, за обезбедување на парично 

___________ 
 
Над недвижност-деловен простор кој се наоѓа во 

Куманово, ул. �Октомвриска револуција�, со катастар-
ски индикации: Лист В-к.п. 13671, дел 2, зграда 1, влез 
1, кат ПО, намена 00511, собност 001, површина 43м2, 
к.п. 13671, дел 2, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена 
00540, собност 001, површина 52м2, сите заведени во 
Имотен лист бр. 36195 за КО Куманово, сопственост на 
Друштвото за производство и трговија ДМД - Комерц 
Душко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. 
�АВНОЈ� бр. 179, БДС 4636929, заснована е Хипотека 
од прв ред, со нотарски акт - договор за хипотека ОДУ 
бр. 067/03 од 09.04.2003 година, изготвен од нотарот 
Марјан Коцевски од Куманово, во корист на хипотека-
рен доверител Стопанска банка АД Скопје, заради 
обезбедување на побарување од 20.000 ЕУР (дваесет 
илјади евра).               (9246) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО �Кава-

дарци 1 (вон)�, КП. бр. 5588, дел 3, план 010, скица 
010, м.в. �Домовица�, култура-нива, класа 6, со вкупна 
површина од 3.164 м2, во сопственост на Љубица Ме-
чалова од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 
3957, за КО �Кавадарци 1 (вон)�, издаден од Државен 
завод за геодетски работи, одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.             (9306) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО - Палику-

ра, КП. бр. 31, дел-1, план 003, скица 002, в.м.  �Вар-
дар�, катастарска култура-нива, класа - 33 со вкупна 
површина од 5.862 м2 во сопственост на Вано Коцев од 
Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 304, за вкупна 
купопродажна цена од 145.000,00 денари. 
Се повикуваат сите заеднички сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие што земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на овој оглас во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, ул. �Блажо 
Алексов� бб.                           (9312) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: Култура-

лозје, кл. 2, и тоа 1000м2, чија вкупна површина изне-
сува 2305 м2, на КП бр. 1426/1, заведена во Поседовен 
лист бр. 2743 за КО Буково, сосопственост на Драга 

побарување од 165.000,00 евра во денарска против-
вредност.                                                                    (9234) 

Бушиновска од Битола, ул. �М.Тито� бр. 154 и Љубица 
Кузевска од Битола, ул. �Партизанска� бр. 22/4. Наве-
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дената недвижност се продава за цена од 62.000,00 де-
нари (шеесет и две илјади денари). 
Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со на-

ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на истата. Во спротив-
но го губат правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставува-

ат до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. 
�Иван Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.          (9317) 

_____________ 

Охридска банка АД Охрид, за обезбедување на парич-
ното побарување во износ од 326.348,90 ЕУР или 
20.000.000,00 денари.                               (9432) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

промет и услуги Канет Адем ДООЕЛ увоз-извоз  Скоп-
је, со седиште на ул. �Хо Ши Мин� бр. 273 и тоа: дело-
вен простор кој се наоѓа во Скопје, во Градскиот тргов-
ски центар на КП број 12079, зграда 5, кат приземје, 
стан број 325, со површина од 131 м2, КО Центар 1, врз 

 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Соколовски Васо, нива во К.О. Морани заведена во По-
седовен лист бр. 527 на КП: 1123/1 и 1123/2, план 5, 
скица 6 во м.в. �Лениште�, култура нива, кл. 5, со вкуп-
на површина од 2326 м2, сопственост на продавачот, за 
вкупна купопродажна цена од 216.318,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување, изјавите за прифаќање на по-
нудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. 
�Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спро-
тивно го губат правото на првенство.          (9376) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сосопственост на 

Мекиќ Мустафа, нива во К.О. Батинци, заведена во По-
седовен лист бр. 594 на КП: 565/1 план 3, скица 6, во 
м.в. �Гупријан�, култура нива, кл. 6, предмет на про-
дажба се 396 м2, сосопственост на продавачот, за купо-
продажна цена од 150 ден. по м2.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чолако-
виќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, 
во спротивно го губат правото на првенство.        (9378) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Идризово, на КП 301/7, на 
м.в. �Чаушица�, нива, 2 класа, во површина од 399 м2, 
за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која е 
сопственик на 1/3 идеален дел Тргачевски Владимир. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во  
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставува-

ат до нотарот Марковска-Дојчиновска Снежана, ул. 
�Палмиро Tољати� бр. 173.                         (9404) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

угостителски услуги Дал Метуф Љупчо и др. ДОО екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Плоштад Ма-
кедонија� бб и тоа: деловен простор кој се наоѓа во 
Скопје, на ул. �Маршал Тито� бб, на КП 12002, згр. 1, 
влез 1, кат 1, со површина од 282 м2, згр. 1, кат МЕ по-
вршина од 49 м2, згр. 1, кат ПО, површина 146 м2, згр. 
1, кат ПР, површина 275 м2, згр. 1, влез 2, кат ПР, повр-
шина 22 м2, на КП 12003, згр. 1, влез 1, кат, ПО повр-
шина 85 м2, на КП 12010, згр. 1, влез 1, кат МЕ, повр-
шина 29 м2, згр. 1, влез 1, кат ПО површина 59 м2 и згр. 
1, влез 1, кат ПР површина 100 м2, се со вкупна повр-
шина од 1047 м2, врз основа на Имотен лист бр. 44062, 
е заснован залог со нотарски акт - Договор за залог кај 

основа на Имотен лист број 43855, е заснован залог со 
нотарски акт - Договор за залог кај нотарот Роза Нико-
лова, под ОДУ бр. 27/03 од 09.04.2003 година, во ко-
рист на заложниот доверител Охридска банка АД 
Охрид, за обезбедување на паричното побарување во 
износ од 326.000,000 еур или 19.996.025,00 денари.  

                        (9435) 
___________ 

 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

туризам, трговија, маркетинг и услуги Интер-Конт Тања 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Иво 
Лола Рибар� бр. 59, локал 5 и тоа: патничко возило марка 
OPEL, ТИП Astra GL 1.7. D, број на шасија 
WOLOTFF19WS101653, број на мотор H17DTL14286031, 
година на производство 1998, сила на мотор 50, работна 
зафатнина 1700, маса на празно возило 960, места за седе-
ње 5, форма на каросерија LIMUZINА, боја на каросерија 
BELA 01, со рег. бр.  ЅК 810 L0 и патничко возило марка 
SEAT, тип IBIZA 1.9, број на шасија VSSZZZ6KZVR184259, 
број на мотор 1Y706345, година на производство 1997, 
сила на мотор 50, работна зафатнина 1896, места за седе-
ње 5, форма на каросерија LIMUZINA, боја на каросерија 
MET. CRNA 20, со рег. бр. ЅК 999 HN, е заснован залог со 
нотарски акт - Договор за залог кај нотарот Роза Николо-
ва, под ОДУ бр. 25/03 од 07.04.2003 година, во корист на 
заложниот доверител Инвест банка АД Скопје, за обез-
бедување на паричното побарување во износ од 
3.100.000,00 денари.            (9438) 

___________ 
 
Врз основа на потврда (солемнизација) на договор 

за залог - невладетелски-регистриран залог број 03-
1453/3 од 08.04.2003 година потврден од нотарот Васил 
Кузмановски од Охрид под ОДУ книга II реден број 
168/03 од 08.04.2003 година склучен помеѓу СТОПАН-
СКА БАНКА АД Битола со седиште на ул. �Добривоје 
Радосавлевиќ� бр. 21 во Битола како заложен довери-
тел, Друштво за производство, промет и услуги Деан 
Миланоски �ВЕДЕМИ� увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ со 
седиште на ул. �Ѓорче Петров� бр. 36а во Прилеп, како 
должник, Заштитно друштво за производство, трговија 
и услуги �ПАНОРАМА� Охрид ДООЕЛ увоз-извоз  и 
Катерина Шикоска од Охрид, ул. �Сирма Војвода� бр. 
32 како заложни должници, засновано заложно право-
регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети 
сопственост на заложните должници, кое заложно пра-
во е регистрирано во Централниот регистар на ден 
09.04.2003 година со деловоден број 10320030000040. 

                                         (9468) 
___________ 

 
Врз основа на потврден договор за залог, ОДУ.бр. 

74/03 од 04.04.2003 година на нотарот Сашо Ѓурчино-
ски - Струга, склучен помеѓу Комерцијална банка а.д. 
Скопје како заложен доверител, и ДАТУ РАСИМ-ТУ-
РИЗАМ Расим с. Велешта ДООЕЛ, засновано е залож-
но право од прв ред врз подвижните предмети: Авто-
бус марка: Сетра, тип: 345 С 317 ХДХ 3, број на шаси-
ја: ЊКК34500001010047, со регистарска ознака ОХ 559 
ХВ и Автобус, марка: Ман, тип: А 13 с 2000, број на 

нотарот Роза Николова, под ОДУ бр. 26/03 од 
09.04.2003 година, во корист на заложниот доверител 

шасија: НМАА 130592Т001842, со регистарска ознака 
ОХ 558 ХВ.                                         (9472) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 1/2 

идеален дел к.п. 2767/45 неплодно од 4 класа на м.в. 
�Рудина Село� во површина од 1355 м2 по П.Л. бр. 719 
за К.О. Чегране, сопственост на Исеини Сефедина Ке-
нан од с. Чегране за купопродажна цена од 217.000,00. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-

2. 2 Дупликатор Бугарија 1,500л � 
3. 2 Пастеризатор Германија 5.000л � 
4. 1 Сад за задржу-

вање на млеко 
Бугарија 3.000л � 

5. 7 Кади за сирење Бугарија 7.000л � 
6. 1 Сад за саламура Никос- 

Бугарија 
3.500л � 

7. 1 Сепаратор Германија 1.000л/ч � 
8. 1 Сад за сурутка Бугарија 6.000л � 
9. 1 Сиреноизготви-

тел 
Никос- 
Бугарија 

3.500л � 
10. 1 Барабан за це-

дење 
Никос- 
Бугарија 

 � 
нат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.            (9483) 

___________ 
 
Над подвижен имот: Моторно возило PEUGEOT; Тип 

PARTNER; Вид на возило ТОВАРНО; Датум на произ-
водство 1998; Регистарска ознака ЅК071-II; Број на мотор 
10CUHF4002684; Број на шасија VF35BD9BD60114161; 
Сила на мотор 52 kw; Сообраќајна дозвола МК 0259371; 
Моторно возило PEUGEOT; Тип PARTNER  FURGON; 
Вид на возило ТОВАРНО; Датум на производство 2000; 
Број на мотор 10DHCB6012871; Број на шасија 
VF35CWJZE60258991; Сила на мотор 51 kw; Сообраќајна 
дозвола МК 0392670, Регистарска ознака ЅК 576-ЈМ, сопс-
твеност на ЗОГЛ ФИТОФАРМ, ул. �Киро Димишков� бр. 
40-б, Скопје, заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 
39/03 од 31.03.2003 година кај нотарот Петар Митков во ко-
рист на заложен доверител Тутунска банка АД Скопје за 
обезбедување парично побарување во износ од 50.000,00 
ЕУР.                       (9529)  

__________ 
 
Врз основа на нотарски акт договор за залог ОДУ 

бр. 109/03 од 10.04.2003 година на нотарот Стојмир 
Николов - Виница, склучен помеѓу Стопанска банка 
АД Скопје - филијала Виница како заложен доверител 
и ЈП �Солидарност� - Виница како заложен должник, 
засновано е заложно право од прв ред врз подвижните 
предмети опишани како: 1. една комбинирана градеж-
на машина ровокопач- утоварувач тип: ЈСВ 3 С х 4, го-
дина на набавка 1999 година; 2. специјално работно во-
зило марка DAJMLER BENZ  тип: UNIMAG MB - 424 
рег, бр, шт - 166 КF бр. на шасија VDB 4241211W142-
378 бр. на мотор 353962, 10855364 година на произво-
дство 1987 година; 3. специјално работно возило мар-
ка. MAN тип 16.220 F рег, бр. 109 - KF бр. на шасија 
WMA 527, бр. на мотор 331535 година на производство 
1986 година; 4. специјално работно возило MAN тип: 
16.220 F рег, бр. шт 108-KF бр. на шасија WMА 527 бр. 
на мотор 331511 година на производство 1985 година, 
за обезбедување на  парично побарување во износ од 
1.000.000,00 денари по договор за кредит бр. 01-073 од  
10.04.2003 година.           (9638) 

___________ 
 
Над рачниот залог сопственост на Друштвото за 

производство и трговија Млекара Здравје Радово, ДОО 
увоз-извоз с. Радово бр. 45, Босилово, Струмица и тоа: 

 
Ред. 
број Кол. Опис Произво-

дител 
Тип-мо-
дел 

Доказ за 
сопстве-
ност 

1. 1 Приемна стани-
ца со цистерна 
и автоматски 
мерач 

Бугарија Б=10т ф-ра бр. 
04/18.12.
2001; 
05/18.12.
2001; 
08/01.02.
2002; 
УЦД бр. 
С-9212; 
С-9213 и 
С-561 

Пасош бр. 0207860 издаден од СВР-Скопје на име 
Петровски Блаже, ул. "М. Митевски" бр. 11/8-15, 
Скопје.                                                         (9382) 

11. 1 Агрегат за форми-
рање кашкавал 

Никос- 
Бугарија 

600кг/час � 
12. 1 Машина за 

автоматско за-
творање лиме-
ни канти 

Бугарија  
� 

13. 1 Машина за тер-
мо вакумирање 

Бугарија  � 
14. 2 Вакумирка Бугарија  � 
15. 1 Када за урда Бугарија  � 
16. 4 Росфрајни маси Бугарија  � 
17. 1 Машина за путер 

маслобилка 
Никос- 
Бугарија 

 � 
18. 1 Цистерна за нафта Бугарија 3000 л � 
19. 1 Котел за парно Бугарија 1,6 атм � 
20. 1 Бојлер за топла 

вода за парно 
Бугарија  � 

21. 1 Компресор за 
воздух 

Никос- 
Бугарија 

 � 
22. 1 Хидрофор за 

приклучни боци 
Никос- 
Бугарија 

 � 
23. 1 Ладилник Домашно 

100 м3 
ф-ра бр. 
122 

24. 2 Ладилник Домашно 
70 м3 

ф-ра бр. 
122 

  ВКУПНО    
      

 
2) 
- машина за подготовка на разни видови на кашкавал, 
- машина за сечење на разни видови на сирење. 
Заснован е залог со Договор за засновање на дого-

ворен залог врз подвижни предмети заверен кај но-
тарот Соња Божинкочева од Струмица под ОДУ 57/03 
од 11.04.2003 година и над недвижен имот сопственост 
на Друштвото за производство и трговија Млекара 
Здравје Радово ДОО увоз-извоз с. Радово бр. 45, Боси-
лово, Струмица и Зоран Гундев и тоа: 

- Млекара со погон за производство на млечни про-
изводи кој се наоѓа во КО Радово на КП 1393, план 4, 
скица 11 м.в. �Барово�, култура нива, класа 2 со повр-
шина од 4170 м2; КП 1393 план 4, скица 11 под објект, 
со површина од 415 м2; КП 1393 план 4 скица 11 двор, 
со површина од 500 односно вкупно 5085 м2, заснован 
е залог на недвижност заверен кај нотарот Соња Бо-
жинкочева од Струмица под ОДУ 56/03 од 11.04.2003 
година. 
Сето обезбедување е во корист на заложниот дове-

рител ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, за обезбеду-
вање на парично побарување во износ од 70.000 ЕУР. 

 
        Заложен должник 

      ДПТ Млекара ЗДРАВЈЕ РАДОВО 
_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните 

документи: 
 

Пасош бр. 0925417 издаден од СВР-Скопје на име 
Арслан Назлија, ул. "Ш. Оризари" бр. 29, Скопје.  (9282) 
Пасош бр. 041208/93 издаден од СВР-Тетово на име 

Ајрулаи Осман, с. Шипковица, Тетово.            (9375) 
Пасош бр. 1523214/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Сулејман Река, ул. "П. Тошев" бр. 61, Скопје.           (9380) 
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Пасош бр. 1573336 на име Џингарска Гордана, с. 

Доброшинци бр. 102, Струмица.                        (9434) 
Пасош бр. 1470870 на име Стојчовски Митко, с. 

Доброшинци бр. 151, Струмица.                        (9440) 
Пасош бр. 1351246/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Емурли Авни, с. Палатица, Тетово.         (9474) 
Пасош бр. 1172198 издаден од СВР-Скопје на име 

Јосифовски Деан, ул. "12 Ударна бригада" бр. 40-б, 
Скопје.                                                        (9495) 
Пасош бр. 1340721 на име Емини Мерџил, с. Деб-

1084282 издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Даница Вељановска, Скопје.              (9482) 
Чекови од тековна сметка бр. 44349 од бр. 761250 

до бр. 761262 и бр. 1161551, 1161554, 1161556, 91360, 
761249 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Груевски Тало, Скопје.          (9540) 

Чекови од тековна сметка бр. 16887380 од бр. 6649449  
до бр. 6649461 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Давидовски Славе, Скопје.                  (9698) 
Воена книшка на име Благојче Сиљаноски, Скопје.

реше, Гостивар.                                          (9514) 
Пасош бр. 0967244 на име Муфит Шериф, ул. "Ј. 

Јосифовски" бр. 158, Ресен.                        (9517) 
Пасош бр. 1801925/02 на име Латифи Фергим, с. 

Желино, Тетово.                                         (9518) 
Пасош бр. 853234 на име Стојановска Миланка, ул. 

"Б. Филиповиќ" бр. 24, Куманово.            (9520) 
Пасош бр. 1407492/00 на име Иљаз Амети, с. 

Оризаре, Куманово.                                       (9524) 
Пасош бр. 827148/96 на име Ферати Невзет, ул. 

"Преспанска" бр. 13, Тетово.                                  (8465) 
Пасош бр. 1098692 издаден од СВР-Скопје на име 

Андреевски Кирил, бул. "Партизански одреди" бр. 72 
а/40, Скопје.                                          (9550) 
Пасош бр. 1458084 издаден од СВР-Скопје на име 

Реџепи Сејфедин, с. Синѓелиќ ул. "14" бр. 1, Скопје.  
                                                                    (9551) 

Пасош бр. 1399596 издаден од СВР-Скопје на име 
Паскалова Фани, ул. "Пушкинова" бр. 11, Скопје.  (9592) 
Пасош бр. 1829001 издаден од СВР- Струмица на 

име Стоев Андон, ул. "К. Охридски" бр. 94, Струмица.
                                                                      (9627) 
Пасош бр. 0142558 на име Добрила Чабрич, ул. 

�Браќа Миладинови�  бр. 28, Стар Дојран, Гевгелија. 
Пасош бр. 1048276 на име Мемедова Имрије, ул. 

"Т. Ужице" бр. 13-А, Битола.                        (9648) 
Пасош бр. 1369972 на име Максути Тенасипе, с. Гра-

дец, Гостивар.                                                         (6092) 
Пасош бр. 0402819 на име Максути Зеније, с. Градец, 

Гостивар.                                                       (6091) 
Пасош бр. 1149117 на име Дракуловски Владмир, нас. 

"Карпош" бр. 7/1-6, Битола.                    (5926) 
Пасош бр. 1445859/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Шабовиќ Ниат, ул. "1800" бр. 3 с. Идризово, Скопје.     (9685) 
Пасош бр. 874006/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Абдула Идризи, ул. "Б. Менков" бр. 3/2-1, Скопје.    (9704) 
Пасош бр. 1278370/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Сабахудин Идризалари, ул. "Дижонска" бр. 117, Скопје. 
                                                      (9705) 

Пасош бр. 1133571 издаден од СВР-Гостивар на име 
Симе Костоски, ул. "Г. Делчев" бр. 90, Гостивар.      (9706) 

Пасош бр. 1329125 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Калинов Борис, ул. "Маршал Тито" бр. 157, Гевгелија. 

                                                      (9707) 
Пасош бр. 485207 на име Стојанов Спасо, ул. 

"Крушевска Република" бр. 194, Струмица.            (9716) 
Пасош бр. 1307017 на име Најдоски Горјанчо, ул. "М. 

Пијаде" бр. 5, Прилеп.                           (9751) 
Пасош бр. 1342489 на име Селмани Ќаније, с. Одри, 

Тетово.                                                            (9756) 
Пасош бр. 1516587 издаден од СВР-Скопје на име 

Јовановиќ Александар, ул. "Разловачко востание" бр. 10-
4/13, Скопје.                                           (9761) 
Чек од тековна сметка бр. 13282/98 со бр. 000990-

0192308 издаден од Македонска банка АД Скопје на 
име Ѓорѓевиќ Олица, Скопје.                        (9248) 
Чекови од тековна сметка бр. 3373476 од бр. 1196-

577 до бр. 1196580 издадени од Комерцијална банка 

                                                                     (9195) 
Воена книшка на име Тихомир Јовчевски, Скопје. (9686) 
Воена книшка на име Каранфиловси Деан, Скопје. (9688) 
Работна книшка на име Апостоловски Миле, с. 

Волково, Скопје.                                             (9270) 
Работна книшка на име Елизабета Андреева, Ско-

пје.                                                                      (9379) 
Работна книшка на име Шефки Џело, нас. "Кар-

пош" бр. 12-1/9, Битола.                                       (9490) 
Работна книшка на име Исламоски Алил, Струга.     

                                                                 (9491) 
Работна книшка на име Цура Енис, Струга.    (9492) 
Работна книшка на име Сами Зулали, Струга.(9493) 
Работна книшка на име Спасеноски Зоран, ул. "И. 

Секулоски", бр. 11 Кичево.                        (9494) 
Работна книшка на име Андоноски Митко, Гости-

вар.                                                                     (9496) 
Работна книшка на име Трифуновски Горан, Ско-

пје.                                                                      (9497) 
Работна книшка на име Рашид Халити, ул. "М. 

Бафтјари" бр. 63, Тетово.                             (9501) 
Работна книшка на име Селими Имирли, ул. "И. Р. 

Лола" бр. 190, Тетово.                                       (9502) 
Работна книшка на име Костадинова Марика, ул. 

"Р. Бојмалиев" бр. 62, Гевгелија.              (9509) 
Работна книшка на име Чалков Петар, ул. "М. Пат" 

бр. 32, Гевгелија.                                         (9510) 
Работна книшка на име Ризвани Едип, с. Долно Та-

теши, Струга.                                                       (9513) 
Работна книшка на име Меховиќ Зехра, Скопје. 
                                                                      (9521) 
Работна книшка на име Алији Роберт, Скопје. 
                                                                     (9531) 
Работна книшка на име Василевски Драган, Скопје.

                                                                      (9537) 
Работна книшка на име Аце Переловски, Скопје. 
                                                                     (9539) 
Работна книшка на име Наим Ејупи,Скопје.   (9541) 
Работна книшка на име Пандора Дуноска, Битола.

                                                                     (9542) 
Работна книшка на име Маркова Наташа, Битола.

                                                                      (9543) 
Работна книшка на име Азизи Јонус, ул. "И. А. 

Смок" бр. 37, Гостивар.                                       (9545) 
Работна книшка на име Акик Хајдари, с. Теарце, 

Тетово.                                                       (9546) 
Работна книшка на име Рамадани Дритан, Кума-

ново.                                                                     (9547) 
Работна книшка на име Аме Груби Енгелуше, Ско-

пје.                                                                      (9566) 
Работна книшка на име Насер Муриќ, Скопје. 
                                                                     (9574) 
Работна книшка на име Азиз Азизи, с. Пирок, Те-

тово.                                                                      (9625) 
Работна книшка на име Рафиу Рами, Тетово. (9629) 
Работна книшка на име Али Амети, с. Оризаре, Ку-

маново.                                                          (9644) 
АД Скопје на име Драган Настевски, Скопје.       (9304) 
Чекови од тековна сметка бр. 11541-92 од бр. 1084-

286 до бр. 1084296, од бр. 1226775 до 1226784 и  бр. 

Работна книшка на име Златков Ванчо, с. Пекљани, 
Виница.                                                             (9650) 

Работна книшка на име Јана Стојкова, Скопје.    (9683) 
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Работна книшка на име Кенан Елези, Скопје.      (9687) 
Работна книшка на име Јадигар Саид, Скопје.     (9697) 
Работна книшка на име Рамиз Изеир, Скопје.      (9699) 
Работна книшка на име Ристиќ Зоран, Скопје.    (9709) 
Работна книшка на име Цветановски Маријан, Скопје.  

                                                                     (9717) 
Чековна картичка на име Илија Браов, Кавадарци.

                                                                      (9632) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДЕТУ "Ми-

хајло Пупин"-Скопје на име Ристо Јовановиќ, Скопје.

Индекс бр. 359/99 издаден од Економски факултет-
Прилеп на име Аритоновска Маријана, Скопје.   (9194) 
Индекс на име Цветкоска Јонче Слободанка, ул. "Д. 

Наредникот" бр. 6, Прилеп.                        (9504) 
Диплома на име Беварња Јасмина, ул. "5-ти Конг-

рес" бр. 37-6, Штип.                          (9094) 
Диплома за средно образование на име Алексов Зо-

ран, Кочани.                                                      (9104) 
Диплома издадена од УФК "М.М. Брицо" Скопје на 

име Јовановски Сашко, Скопје.            (9143)                                                                       (9381) 
Свидетелство од 5 одделение на име Дана Петрев-

ска, Ресен                                                       (9500) 
Свидетелство од 8 одделение на име Николина Ата-

насова, Штип.                                         (9505) 
Свидетелство од 4 година на име Трајкова Даниела, 

Струмица.                                         (9506) 
Свидетелство од 4 одделение на име Ќамилоска Фа-

тима, Прилеп.                                          (9511) 
Свидетелство од 1 година техничко училиште  на 

име Трајкоски Наумче, Прилеп.            (9512) 
Свидетелство за 1 година издадено  од ДУСО 

"Браќа Миладиновци"-Скопје на име Ивана Алжуро-
ска, Скопје.                                                       (9059) 
Свидетелство на име Ангелова Габриела, Пробиш-

тип.                                                        (9086) 
Свидетелство од 3 година на име Александар Бај-

девски, Куманово.                                       (9097) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Алексов 

Зоран, Кочани.                                           (9100) 
Свидетелства од 1 и 2 година издадени од гимнази-

јата "С.Стојменски" на име Зорица Андонова, Штип.    
                                                                   (9107) 

Свидетелство на име Кариман Емел,Велес.     (9114) 
Свидетелство на име Јованов Тодор,Велес.     (9115) 
Свидетелство на име Негован Ристоски, Тетово. 
                                                                      (9121) 
Свидетелство за 2 година издадено од економско 

училиште "Моша Пијаде"-Скопје на име Митрова 
Јулијана, Скопје.                                            (9196) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома изда-

дени од гимназијата "Браќа Миладиновци"-Скопје на 
име Марија Симеонова, Скопје.             (9525) 
Свидетелство за 2 година издадено од ТУЦ "Ско-

пје"-Скопје на име Тасевска Стојна, Скопје.         (9533) 
Свидетелство за 4 година издадено од ТУЦ "Скопје 

" Скопје на име Тасевска Стојна, Скопје.              (9535) 
Свидетелство на име Бљерим Зеќири, Куманово.   

                                                                   (9621) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шабани Вул-

нет, Струга.                                                       (9623) 
Свидетелство на име Елмази Муарем, Велес. (9635) 
Свидетелство од 8 одделение на име Незироски 

Љутвија, Прилеп.                                         (9636) 
Свидетелство од 7 одделение на име Незироска 

Зејнепа, Прилеп.                                          (9637) 
Свидетелство од 8 одделение на име Хајрединович 

Самир, Крушево.                                         (9643) 
Свидетелство на име Јовевски Маноил, Берово.  

                                                                     (9645) 
Свидетелство на име Зарова Даница, Кочани. (9646) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јоца Јорданов, 

с. Караорман, Штип.                          (9647) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од 

ОУ"Птпарими"-с. Студеничани-Скопје на име Аднан 
Сабрија, с. Студеничани, Скопје.               (9689) 

Диплома на име Кузманов Горан, ул. "Широк Дол" 
бр. 44-А, Штип.                                         (9507) 
Диплома на име Качаков Илија, ул. "С. Демир" бр. 

Диплома издадена од ТУЦ "Скопје"-Скопје на име 
Тасевска Стојна, Скопје.                          (9536) 
Диплома бр. 13/687 издадена од ЦОКБОС "Елисие 

Поповски Марко"-Скопје на име Красниќи Шериф, СР  
Србија с. Врановце.                           (9549) 

5/8, Штип.                                                       (9508) 
Здравствена книшка на име Стојановска Даниела, 

Пробиштип.                                                       (9079) 
Здравствена книшка на име Азизи Јонус, Гостивар.

                                                                      (9544) 
Возачка дозвола на име Раиф Фијуљанин, Велес.  

                                                                     (9113) 
Решение на име Невзат Хасипи, с. Порој, Тетово.   

                                                                   (9516) 
Решение бр. 557 издадено од Народна банка на 

Македонија - Скопје на име ЕР - АЈ, Скопје.         (9080) 
Решение бр. 1219 издадено од Народна банка на 

Македонија - Скопје на име Беко комерц, Скопје.(9081) 
Денарска штедна книшка бр. 1410101167663 

издадена од Охридска банка Ад Охрид на име Леун Јо-
ваноски, Охрид.                                            (9498) 
Штедна книшка на име Асани Акир,Тетово.   (9503) 
Даночна картичка бр. 4030992124327 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Стилкон, Ско-
пје.                                                                     (9285) 
Даночна картичка бр. 4030996195520 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Радијатор - 
промет, Скопје.                                            (9369) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 

приходи на име Али Сулејман, Гостивар.         (9515) 
Даночна картичка бр. 4027998122210 издадена од 

Управа за јавни приходи на име Кирил Ѓузелов, Ст-
румица.                                                          (9522) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име Димовски Дане, Велес.         (9523) 
Даночна картичка бр. 4030991111736 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име "ЕЛЕМ  - 53", 
Скопје.                                                           (9527) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 

приходи на име Борис ДООЕЛ, Охрид.         (9649) 
Даночна картичка бр. 4030995160618 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Југо иноченто, 
Скопје.                                            (9667) 

Даночна картичка бр. 5030993136209 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име ТП Порше, 
Скопје.                                                        (9669) 

Даночна картичка бр. 4030996217338 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Дипрес ДОО, 
Скопје.                                                           (9703)  
ЦЕМТ дозвола бр. 00097 и 10009 издадена од Ми-

нистерство за транспорт и врски - Скопје на име ДТУ  
Делта  ЕН, Скопје.                            (9534) Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Орхан Абду-лаи, Скопје.
                                                         (9701) 

Решение бр. 1222 издадено од Народна банка на 
Македонија - Скопје на име Вагопром - К, Скопје.   (9538) 
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Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија�-Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-87/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА ПОПРАВКА НА ТРАНСФОРМАТОР 

 

3.3. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.5. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста на испораки од ваков тип. 

3.6. Целокупната документација, освен ревизорски-
от извештај треба да се оригинал или заверени копии 
верни на оригиналот и не постари од 6 месеци. 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот провик е АД �Еле-

ктростопанство на Македонија�, со седиште на ул. �11 
Октомври�, за потребите на подружницата �Електроди-
стрибуција Гостивар� при АД �Електростопанство на 
Македонија�. 

1.2. Предметот на набавката е: поправка на енергет-
ски трансформатор 110/21/10,5kV, 40 MVA. 

1.3. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спро-
ведува со јавно отворање согласно Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.4. Понудата мора да се однесува на целокупниот 
обем на набавката. 

1.5. Понудувачите можат да подигнат тендерска  
документација во административната зграда на АД 
�ЕСМ� на ул. �11 Октомври� бр. 9, во соба бр. 3 на де-
ветти кат. Лице за контакт за техничкиот дел на пону-
дата е Ацо Петров, дипл. инж., телефон 149-210, кон-
такт телефон за комерцијалниот дел е 149-115. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1.  Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба задолжително да содржи: изве-

дувач на работите, евентуален подизведувач, потекло 
на вградените делови, единечни цени на сите пооделни 
позиции дадени во тендер спецификација, како и вкуп-
на вредност на понудата на паритет ДДП Подружница 
Гостивар, изразена во ЕУР, и со посебно искажан ДДВ. 
Единечните цени, понудувачот треба да ги допише во 
тендерската документација. При одлучувањето, догова-
рањето и реализацијата на набавката ќе се применува 
продажниот берзански курс. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње-само еден недвосмислено дефиниран начин на пла-
ќање. 

2.4. Понудата треба да има рок на извршување на 
поправката. 

2.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија, согласно член 21 од Законот 
за јавни набавки. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведе на македонски јазик, од страна на овластен 
преведувач. 

 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-

нудувачот треба да ја приложи (согласно член 46 од За-
конот за јавни набавки) 

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. Странско правно или физичко лице, треба достави 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија. 
Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за 
вкупното економско работење на странскиот понуду-
вач во последните три години.  

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

- цена - 50 поени,  
- начин на плаќање - 20 поени,  
- квалитет - 20 поени,  
- рок на извршување на работата - 10 поени. 
 
5. РОК И НАЧИНА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје или на лице место на денот на 
отворањето на понудите на ден 5.05.2003 година во 11 
часот во административната зграда на АД �ЕСМ� на 
ул. �11 Октомври� бр. 9. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во ова барање, 
нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

                                            Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на членовите 11 (став 1), 16 и 18 од За-

конот за јавни набавки (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/2002 година - пречистен текст) и 
член 5 од Договорот за финансирање на проектот за из-
градба на пречистителна станица за отпадни води во 
општина Гевгелија, Комисијата за јавни набавки на 
Единицата за имплементација на проектот ЈПКД �Ко-
муналец� - Гевгелија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО 
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА 

НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Единицата за имплементација на проектот ЈПКД 

�Комуналец� - Гевгелија со седиште на ул. �7-ми Но-
ември� бр. 50, Гевгелија. 

1.2. Предмет на набавка. 
Изработка на техничко-технолошко решение за 

пречистување на отпадните води на градот Гевгелија за 
пречистителна станица за фекални и отпадни води во 
Гевгелија. 

1.3. Понудувачи 
Право на учество на отворениот повик има секое 

заинтересирано домашно и странско правно и физичко 
3.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација.  
лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е 
предмет на набавката. 
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2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на 

изработка на техничко-технолошко решение за пречи-
стување на отпадните води на градот Гевгелија. 

2.2. Тендерската документација понудувачите ќе 
може да ја подигнат во просториите на Единицата за 
имплементација на проектот ЈПКД �Комуналец� - Ге-
вгелија на ул. �7-ми Ноември� - Гевгелија секој ден од 
8,00 до 14,00 часот.  

 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата со финансиската документација и 
носи ознака �понуда�; а другиот внатрешен коверт ја 
содржи техничката документација и носи ознака �доку-
ментација�. 
Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 

подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, 
одредени корекции треба да бидат парафирани од овла-
стено лице. 
На двата внатрешни коверти треба да стои фирма 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да содржи:  
- цената на чинење на работите искажана во денари, 

со пресметан ДДВ и други давачки, согласно содржи-
ната и позициите во тендерската документација, 

- начин и услови на плаќање, 
- рок на извршување на работите, и 
- рок на важност на понудата. 
3.2. Придружната документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- претставување на изведувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс); 
- извод од судска регистрација за вршење на дејноста; 
- документ за бонитет од Централен регистар (за 

домашно правно лице), во оригинал или копија завере-
на кај нотар (согласно член 24 став 1 од Законот за јав-
ни набавки), не постар од 6 месеци, односно ревизор-
ски извештај од странска реномирана ревизорска ин-
ституција регистрирана за вршење на ревизија (за 
странско правно лице) кој содржи податоци за вкупно-
то економско работење во последните три години (сог-
ласно член 24 став 3 од Законот за јавни набавки); 

- доказ дека не е во стечај или процес на ликвида-
ција (согласно член 26 став 1 точка а, од Законот за јав-
ни набавки), не постар од 6 месеци; 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност 
(согласно член 26 став 2 точка б, од Законот за јавни 
набавки), не постар од 6 месеци; 

- докази за техничка способност (согласно член 25 
од Законот за јавни набавки), и тоа: 
а. Референтна  листа за досега реализирани работи 

од ист вид за последните 3 (три) години со назначува-
ње на вкупната вредност на работите и инвеститорите; 
б. Список со опис на вклучени технички лица (име, 

презиме и степен на стручна подготовка) не постар од 
6 месеци; 
в. Список со опис на техничка опременост, не по-

стар од 6 месеци. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или како копија заверена од нотар.  
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- Технолошко решение   45 бода; 
- Технички карактеристики  25 бода; 
- Вредност на проектот  15 бода; 
- Референци    10 бода; 
- Рок на изработка на проектот    5 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ  
НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 55, 

56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок кој што треба да биде заверен и потпишан од 
страна на овластено лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставува во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката �не 
отворај� и бројот на јавниот повик. Во средината на ко-

(име) и седиште (адреса) на испраќачот-понудувачот. 
5.3. Рокот на доставувањето на понудите е 30 дена 

од денот на објавувањето на отворениот повик. 
5.4. Понудите, согласно член 55 од Законот за јавни 

набавки можат да се достават преку пошта на адреса: 
Единица за имплементација на проектот - ЈПКД �Ко-
муналец� - Гевгелија ул. �7-ми Ноември� бр. 50, Гевге-
лија, или да се предадат во архивата на ЈПКД �Комуна-
лец� - Гевгелија, најдоцна до 15,00 часот секој работен 
ден и не подоцна од предвидениот рок за предавање на 
понудите.  

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 

просториите на Единицата за имплементација на прое-
ктот ЈПКД �Комуналец� - Гевгелија. 
Претставниците на понудувачите во согласност со 

член 31 став 2 од Законот за јавни набавки треба на Коми-
сијата за јавни набавки да предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

6.2. Понудите кои што не се доставени во предвиде-
ниот рок, како и оние што не се изработени според 
пропозициите на овој отворен повик и тендерската до-
кументација, нема да бидат разгледувани. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот повик 
ќе можат да добијат дополнителни информации во 
Единицата за имплементација на проектот ЈПКД �Ко-
муналец� - Гевгелија, тел: 034/212-808. 

 
Единица за имплементација на проектот 

ЈПКД �Комуналец� - Гевгелија 
Комисија за јавни набавки 

 
On the basis of the articles 11 (paragraph 1), 16 and 18 

of the Law on public procurement ("Official Gazette of the 
Republic of Macedonia" nr. 21/2002 - final text) and article 
5 of the Agreement for financing the project for 
construction of a waste water treatment plant in the 
municipality of Gevgelija, the Commission for public 
procurement of the project implementation unit JPKD 
"Komunalec" - Gevgelija, announces 
 

PUBLIC ANNOUNCEMENT NR. 1/2003 
FOR PREPARATION OF A TECHNICAL TECHNO-

LOGICAL DESIGN, FOR WASTE WATER 
TREATMENT PLANT IN GEVGELIJA 

 
1. GENERAL PROVISIONS 
1.1. Supplier 
The project implementation unit JPKD "Komunalec" -

Gevgelija based at ___, "7-Noemvri" str.Gevgelija. 
1.2. Subject of procurement 
Engineering of a technical - technological solution for 

treating the waste water of Gevgelija town for a waste 
water treatment plant in Gevgelija. 

1.3. Bidders 
Any interested domestic and foreign legal and 

вертот да биде означена точната адреса на набавувачот. 
На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз 
основа на која може да се идентификува понудувачот. 

individual entity registered for performance of the activity 
that is subject of this procurement has the right of 
participation to this public announcement. 
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2. TENDER DOCUMENTATION 
2.1. The tender documentation concerns to the 

engineering of a technical - technological solution for 
treating the waste water of Gevgelija town. 

2.2. The bidders could obtain the tender documentation 
at the offices of the project implementation unit JPKD 
"Komunalec" - Gevgelija, "7 Noemvri" str. Gevgelija 
between 8:00-14:00 o'clock every day. 

 
3. OFFER CONTENT 
3.1. The offer should include: 

5.2. The offer and allied documentation should be 
submitted in an closed envelope. The statement "do not 
open" and the number of the public announcement should 
be clearly stated at the upper left corner of the envelope's 
front side. The correct address of the bidder should be 
stated at the middle of the envelop. The envelope should 
not include any other mark, on the basis of which the 
bidder could be identified. 

This closed envelope should include 2 (two) closed and 
sealed envelopes. One of the inner envelopes comprises the 

- costs of the foreseen works expressed in denars, with 
VAT and other taxes included, in accordance with the 
content and position items listed in the tender 
documentation; 

- way and terms of payment; 
- deadlines for completion of the works (timeschedule); and 
- period of validity of the offer. 
3.2. Allied documentation that bidders should 

obligatorily attach to their offers: 
- general presentation of the bidder (name, address, 

headquarters, legal representative, phone and fax); 
- evidence of the legal registration for performance of 

the activity; 
- evidence of the economic-financial states issued by 

the Central register office (for domestic legal entity) in 
original or notarized copy (in accordance with the article 
24 paragraph 1 of the Law on public procurement), issued 
not earlier than 6 months before the submission date, and 
auditor's report issued by a foreign distinguished auditing 
institution registered for performance of audit (for foreign 
legal entity), which includes data on the total economic 
operations in the recent 3 years (in accordance with the 
article 24 paragraph 3 of the Law on public procurement). 

- evidence that bidder's company is not under 
bankruptcy proceeding or process of liquidation (in 
accordance with the article 26 paragraph 1 point "a" of the 
Law on public procurement) ), issued not earlier than 6 
months before the submission date; 

- evidence that bidder's company is not sentenced to  
effective judgement of security measure, prohibition for 
performance of the activity (in accordance with the article 
26 paragraph 2 point "b" of the Law on public 
procurement), issued not earlier than 6 months before the 
submission date; 

- evidence of the technical capability (in accordance 
with the article  25  of the  Law on public procurement), as 
listed below: 

- reference list including the so far realized works of 
same kind within the period of the last 3 (three) years 
stating the total value of the works and investors; 

- list and description of the technical persons engaged 
(name, family name and grade of expertness - professional 
background), issued not earlier than 6 months before the 
submission date; 

- list and description of the technical equipping, issued 
not earlier than 6 months before the submission date. 

The requested documentation should be submitted in 
one original or a notarized copy. 

 
4. CRITERIA FOR SELECTION OF THE MOST 

SUCCESSFUL BIDDER 
- Technological design                          .      45 points 
- Technical characteristics          25 points 
   value of the project                  15 points 
- References                                            10 points 
-Period of project delivery                       5 points 
 
5. WAY AND DEADLINE FOR SUBMISSION OF 

OFFERS 
5.1. According to the articles 55, 56 and 57 of the Law 

offer with the financial documentation filled in and bearing 
the statement "offer", and the other inner envelope 
comprises the technical documentation and bearing the 
statement "documentation". The complete offer should not 
include strikethrough, underlined or rubbed words, and in 
final case, certain corrections should be certified by legal 
person. The two inner envelopes should include the name 
and headquarters (name and address) of the bidder's 
company-sender. 

5.3. The offers submission deadline is 30 days after the 
day of publishing of the public announcement. 

5.4. According to the article 55 of the Law on public 
procurement, the offers should be submitted by mail to the 
following address: project implementation unit - JPKD 
"Komunalec"-Gevgelija ____, "7-Noemvri" str. Gevgelija, 
or to be handed in person at the archive offices of JPKD 
"Komunalec" Gevgelija up to 15:00 o'clock every working 
day and not later than the fixed deadline for submission of 
offers. 

 
6. FINAL PROVISIONS 
6.1. The public opening of the offers will take place at 

the offices of the project implementation unit - JPKD 
"Komunalec" - Gevgelija. 

According to article 31 paragraph 2 of the Law on 
public procurement, the representatives of the bidders 
should provide a written permission to the Commission for 
public procurement ensuring their mandate for 
participation to the public opening. 

6.2. The offers that would not be submitted within the 
indicated period, as well as those ones that would not be 
prepared according to the propositions of this public 
announcement and tender documentation, will not be 
considered. 

6.3. Every bidder can participate with only one offer. 
6.4. All interested parties in connection with this public 

announcement could obtain additional information at the 
project implementation unit - JPKD "Komunalec" - 
Gevgelija, tel. 034 212 808. 

 
Commission for Public procurement 

___________ 
 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие �Стрежево� - 
Битола, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЛТЦ �ПЕЛИСТЕР� 

- С. НИЖОПОЛЕ И РЕСТОРАН  �ДОВЛЕЏИК� 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател: ЈП �Стрежево� - Битола. 
1.2. Предмет на набавката: 
А - месо и месни производи, сувомеснати произво-

ди и замрзната риба; 
Б - алкохолни и безалкохолни пијалаци и напитоци; 

on public procurement, the offer should be submitted in 
one original, duly signed and stamped by the legal 
representative of the bidder's company. 

В - кондиторски производи, житни производи, гра-
динарски производи, млеко и млечни производи и сла-
долед; 
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Г - хемиска стока и инвентар за угостителски упо-

треби и хотелско работење; 
- по сите наведени точки по приложената специфи-

кација. 
1.3. Место за извршување на предметот на набавка-

та: франко - Битола - магацините на рестораните на 
претпријатието. 

1.4. Рок на испорака на предметот на набавката ф-ко 
Битола. 

1.5. Примерок од Спецификацијата од точка 1.2. на-

Врз основа на член 11, член 17 и  член 18 од Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавно-
то комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГРА-
ДЕЖНА  МАШИНА  УТОВАРАЧ - РОВОКОПАЧ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕР-

рачателот ќе достави на повик - барање од секој заин-
тересиран понудувач. 

1.6. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица. 

1.7. Рокот за поднесување на понудата е до денот на 
јавното отворање. 

1.8. Со најповолниот понудувач нарачателот ќе склу-
чи рамковен договор. 

1.9. Понудите јавно ќе се отвораат на ден 07.05.2003 
година во 11 часот во просториите на дирекцијата на 
ЈП �Стрежево� - Битола, при што претставниците на 
понудувачите на комисијата треба да и достават писме-
но овластување за учество на јавното отворање. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи:  името, адресата 

и седиштето на понудувачот, цена со пресметан данок, 
квалитет,  како и да се наведе начинот на плаќање, 
компензација - вирман или одложено плаќање и рок на 
испорака. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок, потпишан од страна на овластено лице на 
понудувачот. 

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се 
должни да достават: 

- Извод од регистрацијата на дејноста - уписот во тр-
говскиот регистар, решението, 1, 2 и 3 - со дејностите, 

- Доказ за финансиската и економската способност 
во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки; 

- Доказ дека не е отворена  постапка за стечај или 
ликвидација од надлежен орган - Основен суд; 

- Доказ од надлежен орган дека не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност од 
Основен суд; 

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

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ - во согласност со член 27 од Законот за јавни 
набавки - цена, квалитет, начин на плаќање, готовинско, 
компензација, одложено плаќање и рок на испорака. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и 

оние кои не се изработени согласно условите и барање-
то нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда во дел или за целата набавка. 

5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП �Стре-
жево� - Битола,  бул. �1-ви Мај�  бб, Битола, Комисија 
за јавни набавки со назнака Отворен повик бр. 01/2003. 

5.4. Дополнителни информации на тел: (147) 207-
800 и 207-816, 207-818 и фах. 207-836. 

ВЕН Велес, ул. �Вардарска� бб, Велес. 
1.2. Предмет на набавката: 
Градежна машина утоварач - ровокопач со следните 

технички карактеристики: 
- Да има дизел мотор со 4 цилиндри и истиот да е 

со водено ладење и да има погон на 4 тркала. 
- Снага на мотор 60 - 70 KW. 
- Ширина на возилото max до 2400 мм. 
- Капацитет на корпата за утовар 1 м3 со можност за 

отворање на истата и да е со палетни вилушки. 
- Системот за копање на ровокопачот да биде со те-

лескопски уред. 
- Ширина на корпата за копање да изнесува 600 мм, 

со можност за монтажа на друга корпа со ширина до 
300 - 1000 мм. 

- Максимална тежина на градежната машина 7750 кг. 
- Да има можност уредот за ровокопачот за копање 

на ров да може попречно да се поместува. 
- Да има писмена гаранција за сопствен сервис за 

одржување на градежната машина со потребните ре-
зервни делови и друг потрошен материјал, како и обу-
чен персонал за квалитетно изведување на потребните 
сервисни работи во Р. Македонија. 

1.3. Постапката за набавка се извршува согласно За-
конот за јавни набавки. 

 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
2.1. Предмет на понудата: 
- Име и адреса на понудувачот; 
- Цена со вкупен ДДВ искажан во денари; 
- Услови и начин на плаќање; 
- Рок и начин на испорака; 
- Технички карактеристики на понуденото возило; 
- Гарантен рок на понуденото возило; 
- Упатство за ракување и одржување со посебна тех-

ничка документација исклучиво на македонски јазик. 
2.2. Понудата треба исто така да содржи доказ за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- Извод од судската регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-

цес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на без-
бедност  - забрана на вршење дејност, издаден од страна 
на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки; 

- Странско правно или физичко лице кое се јавува 
како понудувач да достави документација согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки; 

- Понудувачот да достави доказ за техничка способ-
ност согласно член 25 од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да 
не бидат постари од шест месеци. 

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, којa 
 

Комисија за јавни набавки 
треба да биде конечна, со пресметан данок за додадена 
вредност. 
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III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

член 27 од Законот за јавни набавки по следното кван-
тифицирање: 

1. цена                                            максимум  50 бода, 
2. начин и рок на плаќање           максимум  20 бода, 
3. квалитет согласно бараните  
тех. карактеристики обезбеден сервис  
и резервни делови                          максимум 15 бода, 
4. рок на испорака                          максимум 15 бода. 

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибира-
ње на документација за претходно утврдување на по-
добност на понудувачите како можни носители за на-
бавка на: медицински потрошен материјал, медицинска 
пластика. 

3. Видот и количината со спецификацијата ќе бидат 
дадени во тендерската документација која ќе биде до-
ставена до понудувачите, кои ќе се квалификуваат во 
постапката за претквалификација. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-

 
IV.  РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот, во согласност со член 57 од Законот за јав-
ни набавки. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови соглас-
но член 56 од Законот за јавни набавки. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката �не отворај�, како и бројот на отворени-
от повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. 
Првиот внатрешен плик во кој е придружната доку-

ментација ја носи ознаката �документација�, вториот вна-
трешен плик во кој е понудата ја носи ознаката �понуда�. 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предава-
ње во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес, ул. �Вардарска� 
бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, 
најдоцна до 06.05.2003 година во 1300 часот во простори-
ите на управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес. 

4.4. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на објавувањето на отворениот повик во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

4.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност со 
одредбите за отворениот повик од Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите, потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 043 233-434. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35  од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002)  - пречистен текст, Комисијата за јавни наба-
вки на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија Скопје, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-2967/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цински потрошен материјал (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/98). 

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
согласно со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско финансиски бонитет; 
- техничко-технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
- документ за регистрација за вршење на нивната 

дејност; 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган; 

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

- решение издадено од Министерството за здрав-
ство за вршење на дејноста производство или промет 
на големо со лекови. 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

 
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, како и бројот на ограничени-
от повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� б.б. - Скопје, преку пошта или преку архивата на 
Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на документацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 
Документацијата што нема да биде доставена до 

утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон 02 289 039. 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ  

НА ТУТУНСКИ ДОБРА 
 
1. На ден 14.04.2003 година �МАНД Интернацио-

1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб, Скопје. 

нал� Д.П.Т.У. ДООЕЛ Скопје, ги утврди малопродаж-
ните цени за продажба на пазарот на територијата на Р. 
Македонија за следните тутунски добра: 
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Ред. 
бр Назив 

Акциза за 
тутунските 
добра 

Малопродажна 
цена/кутија во 

денари 
1. Јорк 33% 40,00 
2. Бенстон бокс 33% 40,00 
3. Ларго 25 33% 40,00 

 
2. Оваа одлука ќе ја спроведат службите за увоз, 

продажба и финансии на Д.П.Т.У. �МАНД Интернаци-
онал� ДООЕЛ Скопје.  

        Директор, 
             Костовски Ѓоре, с.р. 

_______________________________________________ 
 

O Б Ј А В И  
Врз основа на член 74 од Законот за сметководс-

твото (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот 
завод за статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА МАРТ 2003 ГОДИНА  
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во март 2003 
година во однос на февруари 2003 година е - 0.001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на месецот е 0.010. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи во март 2003 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0.011. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија од почетокот 
на годината до крајот на март 2003 година во однос на 
животните трошоци во Република Македонија е 0.001. 

 
     Директор, 

      Благица Новковска, с.р.  
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