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Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1142. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со член 3, 
став 2 од Законот за склучување, ратификација и извр-
шување на меѓународни договори (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 5/98), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ  НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  
КОН ДОГОВОРОТ НА СВЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА  ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА  СОПСТВЕНОСТ  ЗА  АВ-
ТОРСКОТО  ПРАВО И  ДОГОВОРОТ НА СВЕТСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПС-
ТВЕНОСТ ЗА ИЗВЕДБИТЕ И ФОНОГРАМИТЕ 

 
1. Република  Македонија пристапува кон Договорот на 

Светската организација за интелектуалната сопственост за 
авторското право и Договорот на Светската организација за 
интелектуалната сопственост за изведбите и фонограмите, 
усвоени во Женева на 20 декември 1996 година. 

2. По однос на Договорот на Светската организација  за 
интелектуалната сопственост за изведбите и фонограмите, 
Република Македонија нема: 

- да го применува критериумот на издавање што се од-
несува на заштитата на фонограмските продуценти, соглас-
но член 3, став 3 од Договорот; 

- да ги применува одредбите од член 15, став 1 од Дого-
ворот, согласно член 15, став 3 од Договорот. 

3. Се задолжува Министерството за надворешни работи 
најдоцна до 31 јануари 2003 година да ја спроведе оваа од-
лука, односно инструментот за пристапување кон догово-
рите со изразените резерви од точка 2 на оваа одлука да го 
достави до генералниот директор на Светската организаци-
ја за интелектуалната сопственост. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот  на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр. 23-4449/1                      Претседател на Владата 
27 август  2002 година           на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1143. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата  

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Се врши замена на правото на сопственост на земјо-
делско земјиште во вкупна површина од 6.869 м2, сопс-
твеност на Република Македонија и тоа КП бр. 4043, па-
сиште, во површина од 3.133 м2, 4 класа, во м.в. �Ќосеви-
ца�, КП бр. 4058, пасиште, во површина од 3.736 м2, 4 
класа, во м.в. �Ќосевица� и двете во КО Звегор - Делчево, 
заведени во поседовен лист број 74, сопственост на Ре-

публика Македонија - непосреден корисник Собрание на 
општина Делчево, со земјоделско земјиште во вкупна по-
вршина од 4.472 м2  кое претставува КП бр. 262, ливада, 
во површина од 2.286 м2, 7 класа, м.в. �Шабани валог� и 
КП бр. 263, шума, во површина од 2.186 м2, 2 класа, во 
м.в. �Шабани валог� и двете во КО Црник, заведени во 
имотен лист број 144,  сопственост на Атанас Јовановски 
од с. Панчарево-Пехчево. 

 
Член 2 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
земјоделското земјиште опишано во член 1 на оваа одлу-
ка на Собранието на општина  Делчево. 

 
Член 3 

Договорот за замена на правото на сопственост на зем-
јоделското  земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го склу-
чи министерот за финансии. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 23-4253/1                      Претседател на Владата 
27 август  2002 година           на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1144. 
Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за Влада-

та  на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000) и член 7 од Законот 
за извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2002 година, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 Минис-
терството за финансии - функции на државата, во програ-
мата 12 - Функција се врши намалување на потставката 
461112 - Надомест за одземен имот во износ од 1.000.000 
денари. 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637, Раздел 130.01 Минис-
терството за транспорт и врски, во Програмата 11- Адми-
нистрација, се отвора нова потставка  467117- Изградба 
на патишта во износ од 1.000.000 денари, наменети за по-
добрување на патната инфраструктура. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 23-4447/1                      Претседател на Владата 
27 август  2002 година           на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
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145. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година  

�Службен весник на Република Македонија� бр. 106/2001 година), Владата на Република Македонија, на седницата 
др ана на 3.09.2002 година, донесе ж 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА А ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН  

СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА АКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА М 
Член 1 

В
 
о посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:  
А. Намалувања кај следните корисници, програми и потставки: 
 

Раздел 
Буџетски 
корисник 

Програма 
Потставка Опис а 

потставката 
Износ  

предивиден со 
ребаланс 

Пренамена Износ после 
пренамената

09002 
Министерство 
за финансии 12 � Функција 461112 

Надомест за 
одземен имот 40.000.000 -12.000.000 28.000.000 

 Вкупни 
намалувања 

    -12.000.000  
 
Б . Зголемувања по раздели, програми и потставки: 

 
 

Програма Потставка Опис на 
потставката 

Износ  
предивиден со 
ребаланс 

Пренамена Износ после 
пренамената

19001 
Министерство 
за здравство 11� Aдминистрација 467114 

Изградба на   
 здравствени  
објекти 17.500.000  12.000.000 29.500.000 

 Вкупни 
зголемувања 

    12.000.000  
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во �Службен весник на Република 

Македонија�.  
 

        Бр. 23-4638/1                              Претседател на Владата 
3 септември 2002 година                     на Република Македонија, 
            Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 
 
  

1146. 1147. Врз основа на член 78, став 2 и 3 од Законот за девизно 
работење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
30/93, 54/00 и 49/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30.07.2002 година, донесе 

Врз основа на член 15, точка 5 од Законот за екс-
пропријација (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 33/95, 20/98 и 40/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИЗНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕК-
ТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО И ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАДО-
МЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖ-

НОСТИ, ЗАРАДИ РАСЧИСТУВАЊЕ НА  

 
1. Домашните и странски физички лица можат сло-

бодно да внесуваат или изнесуваат во и од Република 
Македонија ефективни странски пари во износ до 
10.000 евра. 

ПРОСТОРОТ �ЧИФТЕ АМАМ� 
 

2. По исклучок од точка 1 на оваа одлука, странски-
те воени сили ангажирани во мировните мисии на те-
риторијата на Косово, можат да подигаат ефективни 
странски пари согласно точка 3, став 3 од Одлуката за 
условите под кои средства на странски правни и фи-
зички лица можат да се примаат во депозит и истите да 
го изнесат во вкупен износ надвор од територијата на 
Република Македонија. 

Член 1 
Со оваа одлука се определува дека надоместокот за 

експропријација на недвижности заради расчистување 
на просторот Чифте Амам, согласно ДУП Стара Чарши-
ја, ќе се плати од вишокот на средствата на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија или со давање во за-
мена друга соодветна недвижност сопственост на Репуб-
лика Македонија која по големина, квалитет, намена и 
локација е соодветна на експроприраната недвижност. 

При изнесувањето на ефективните странски пари 
лицата од став 1 на оваа точка се должни на царински-
те органи да дадат на увид документ (налог 1450) од 
деловната банка за подигнати средства за оваа намена.  

Член 2 3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за пријавување на ефективни 
странски пари кои можат да се внесуваат или изнесува-
ат од Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 39/1993, 49/1993, 104/2000, 
26/2001, 34/2002 и 53/2002). 

Оваа одлука претставува доказ за обезбедени сред-
ства за надоместок за експропријација на недвижност. 

 
Член 3 

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

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

  
       Бр. 23-4454/2        Претседател на Владата      Бр. 23-3896/1        Претседател на Владата 
27 август 2002 година            на Република Македонија, 30 јули 2002 година     на Република Македонија, 
            Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р.           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1148. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе ,  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СТОПАНИСУВАЊЕ  

НЕДВИЖЕН ИМОТ  
Член 1 

Недвижниот имот, деловен простор кој се наоѓа во 
Скопје на ул. �Битпазарска� бр. 113, изграден на КП бр. 
9275 - КО Центар 1, сопственост на Република Македо-
нија, се дава на стопанисување на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
пуб ика Македонија - Подрачна единица Скопје. л 

Член 2 
Деловниот простор од член 1 на оваа одлука може 

да се користи за потребите на расчистувањата на прос-
торот Чифте Амам и да се даде во замена за недвиж-
ност експроприрана за потребите на расчистувањето на 
просторот Чифте Амам.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 23-4454/1       Претседател на Владата 
27 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1149. 
Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на 

побарувањата на штедачите на штедилниците �ТАТ� 
Битола, �Алфа С� - Скопје и �Лавци� - Охрид (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 38/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27 август 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО 
НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД 
ШТЕДИЛНИЦИТЕ �ТАТ� - БИТОЛА, �АЛФА С� -  

СКОПЈЕ И �ЛАВЦИ� - ОХРИД  
Член 1 

Во Одлуката за обезбедување средства за исплата 
во готово на побарувањата на штедачите од штедилни-
ците �ТАТ� - Битола, �Алфа С� - Скопје и �Лавци� - 
Охрид (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 40/2002, 50/2002, 59/2002 и 66/2002), во член 1 бро-
јот 3.800.000,00� се заменува со бројот �3.923.000,00�. �

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
       Бр. 23-4135/3       Претседател на Владата 
27 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1150. 
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 27.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - УКРАСЕН КА-
МЕН МЕРМЕР НА �ИЛЕКС�, ДООЕЛ - ВАСИЛ - 
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА  

С. НЕБРЕГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП  
1. На �ИЛЕКС�, ДООЕЛ - Васил - Скопје се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 

украсен камен - мермер на локалитетот во близина на 
с. Небрегово, општина Прилеп со површина на простор 
на експлоатационото поле за концесија за експлоатаци-
ја дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати, како е да-
ден  во табелава, и тоа: о

 
ТОЧКА КООРДИНАТА X КООРДИНАТА Y 

T1 4.587.660,00 7.546.500,00 
T2 4.588.250,00 7.548.750,00 
T3 4.588.000,00 7.549.000,00 
T4 4.587.200,00 7.546.500,00 

 
Површината на просторот од став 1 на оваа точка 

изнесува Р=0,9 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во До-
говорот за концесија согласно Законот за минерални 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
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 почеток 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. 23-3953/2       Претседател на Владата 
27 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1151. 
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 27.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ОНИКС И ТРА-
ВЕРТИН НА �ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ� - ПРИ-
ЛЕП ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ  
С. МАНАСТИР, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА  

ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО 
 
1. На �ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ�, Прилеп се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
оникс и травертин од лежиштето на локалитетот кај с. 
Манастир, во атарот на општина Витолиште, Прилеп-
ско, со површина на простор на експлоатационото поле 
за концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни о координати, како е дадено во табелава, и тоа: с

 
ТОЧКА КООРДИНАТА X КООРДИНАТА Y 

T1 4.555.000,00 7.561.250,00 
T2 4.555.750,00 7.561.250,00 
T3 4.555.750,00 7.562.000,00 
T4 4.557.000,00 7.562.000,00 
T5 4.557.000,00 7.563.125,00 
T6 4.556.000,00 7.563.250,00 
T7 4.556.000,00 7.564.625,00 
T8 4.555.000,00 7.564.000,00 
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Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=3,70 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минерални 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
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 почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
       Бр. 23-3959/1       Претседател на Владата 
27 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1152. 
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 27.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР И ГРА-
НИТ НА �ЕУРО  МАРМО ГРАНИТИ� - ПРИЛЕП  
ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ  
С. ИЗВОР-ОМОРАНИ, ВО АТАРОТ НА  

ОПШТИНА ИЗВОР, ВЕЛЕШКО 
 
1. На �ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ� - Прилеп се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
мермер и гранит од лежиштето на локалитетот кај с. 
Извор-Оморани, во атарот на општина Извор, Велеш-
ко, со површина на простор на експлоатационото поле 
за концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати, како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА X КООРДИНАТА Y 

T1 4.600.700,00 7.551.500,00 
T2 4.600.700,00 7.553.900,00 
T3 4.599.100,00 7.553.900,00 
T4 4.599.100,00 7.551.500,00 

ТОЧКА КООРДИНАТА X КООРДИНАТА Y 
М1 4.601.300,00 7.557.350,00 
М2 4.601.300,00 7.557.850,00 
М3 4.558.700,00 7.558.500,00 
М4 4.558.700,00 7.558.500,00 
 
Површината на просторот на експлоатационите по-

лиња од став 1 на оваа точка изнесуваат за гранит 
Р=4,0 кm2 и за мермери Р=1,3км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
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 почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр. 23-3956/1       Претседател на Владата 
27 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1153. 
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 27.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР НА �ЕУ-
РО МАРМО ГРАНИТИ� - ПРИЛЕП ОД ЛЕЖИШ-
ТЕТО  НА ЛОКАЛИТЕТОТ  ГЛАДНО  ПОЛЕ, ВО  

АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На �ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ� - Прилеп се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
мермер од лежиштето на локалитетот Гладно Поле, во 
атарот на општина Прилеп, со површина на простор на 
експлоатационото поле за концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати, како е даде-
но во табелава, и тоа: 

  
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 

T-1 4.584.100,00 7.550.300,00 
T-2 4.584.100,00 7.550.700,00 
T-3 4.584.000,00 7.551.200,00 
T-4 4.583.250,00 7.551.000,00 
Т-5 4.583.250,00 7.550.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,95 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минерални 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
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 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-3958/2        Претседател на Владата 

27 август 2002 година            на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1154. 
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 27 август 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГЛИНА НА АДГ 
�ТРУДБЕНИК� - ОХРИД, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
КАЈ  С. АРБИНОВО,  ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА 

ОХРИД 
 
1. На АДГ �ТРУДБЕНИК� - Охрид се дава концеси-

ја за експлоатација на минералната суровина глина од 
лежиштето на локалитетот кај с. Арбиново, во атарот 
на општина Охрид, со површина на простор на експло-
атационото поле за концесија за експлоатација дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати, како е дадено во 
табелава, и тоа: 

  
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Ѕ 4.581.779,00 7.485.089,00 
ЅЕ 4.581.638,00 7.485.106,00 

NW 4.581.978,00 7.484.873,00 
SW 4.581.745,00 7.484.763,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,065 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минерални 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
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 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-4052/1       Претседател на Владата 

27 август 2002 година            на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1155. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3 септември 2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈПВ �ГЕВГЕЛИСКО-ВАЛАНДОВСКО ПОЛЕ� - 

ГЕВГЕЛИЈА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на ЈПВ �Гевгелиско-Валандовско По-
ле� - Гевгелија, бр. 01-158 од 30.08.2002 година, доне-
сен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на 
седницата одржана на 29.08.2002 година. 

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

 
         Бр. 23-4523/1      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година     на Република Македонија, 
              Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1156. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното пра-

вобранителство (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 27 август 2002 година, донесе е

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИ-
КА КЕДОНИЈА  ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ  МА 

1. Дијана Мијовиќ, се разрешува од функцијата за-
меник на јавниот правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Скопје, поради истек на времето 
за кое е именувана. 

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

 
Бр. 17-4430/1                      Претседател на Владата 

27 август 2002 година            на Република Македонија,   
   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1157. 
Врз основа на член 16 од Законот од јавното пра-

вобранителство (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 август 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ  
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Александар Маринчески, адвокат од Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
  Бр. 17-4431/1                     Претседател на Владата 

27 август 2002 година            на Република Македонија, 
     Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1158. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното пра-

вобранителство (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 27 август 2002 година, донесе е

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР 
 

1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-
ка Македонија за подрачјето на Гостивар се именува 
Изет Исмаили, заменик на јавниот правобранител на 
Република Македонија за подрачјето на Гостивар. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-4432/1                   Претседател на Владата 

27  август 2002 година           на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1159. 
Врз основа на член 36 став 7 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 годи-
на, онесе д

 
З А К Л У Ч О К  

1. Имајќи ги во предвид значењето и потребата од 
членството на Република Македонија во Светската тр-
говска организација и придобивките, но и обврските 
кои од тоа произлегуваат, притоа нагласувајќи го и 
значењето на авторското и сродните права, како и нив-
ното остварување и заштита, а поаѓајќи од фактот што 
Република Македонија е потписничка и земја членка 
на Бернската конвенција за заштита на книжевни и 
уметнички дела, како и на останатите меѓународни до-
говори од областа на авторското право и сродните пра-
ва, ратификувани од Република Македонија, Владата 
на Република Македонија ја изразува и потврдува сво-
јата согласност за признавање на барањата содржани 
во Спогодбата за трговските аспекти на правата од ин-
телектуалната сопственост (ТРИПС). 
Исто така, Владата ја изразува својата подготвеност 

за обезбедување на спроведување и извршување на на-
ведените барања. 
Воедно, Владата ја потврдува подготвеноста за 

обезбедување на целосната усогласеност на одредбите 
од домашните прописи со зборот и духот на Спогодба-
та за трговските аспекти на правата од интелектуалната 
сопственост (ТРИПС), респектирајќи ги забелешките 
кои беа дадени од страна на членките на Светската тр-
говска организација, а кои соодветно ќе ги вклучи во 
Предлогот на закон за изменување и дополнување на 
Законот за авторското право и сродните права. 

2. Овој заклучок ќе сe објави во �Службен весник 
на Република Македонија�. 

 
 Бр. 23-4227/1       Претседател на Владата 

20 август 2002 година            на Република Македонија, 
    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1160. 
Врз основа на член 30-а од Законот за буџетите 

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

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ  
КОРИСНИЦИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со ова упатство се пропишува формата и содр-

жината на обрасците за плаќање (во натамошниот 
текст: барање за плаќање) од страна на корисниците и 
единките корисници на Буџетот на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: буџетски корисници).  

2. Барањето за плаќање, буџетските корисници го 
доставуваат до трезорската канцеларија заради извршу-
вање на плаќање и заради поврат на погрешно, односно  
повеќе наплатени средства на обрасци кои се составен 
дел на ова упатство. 

3. Барањето за плаќање се доставува на образец, од-
носно во електронска форма и тоа: 

3.1. Барање за плаќање кон небуџетски институции 
(образец 60); 
Образецот 60 се користи за безготовинско плаќање 

кон деловни субјекти - небуџетски институции. 
3.2. Барање за плаќање на јавни давачки и за плаќа-

ња помеѓу буџетски корисници (образец 70); 
Образецот 70 се користи за плаќање на даночни и 

други јавни давачки на буџетските корисници, за пла-
ќања меѓу буџетските корисници, за пренос на сред-
ства меѓу сметки на ист буџетски корисник и за ком-
пензации. 

3.3. Барање за плаќање на придонеси кон фондови-
те (образец 61); 
Образецот 61 се користи за плаќање на обврските 

(придонесите и сл.) на буџетските корисници кон фон-
довите (Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, 
Фонд за здравство, Завод за вработување, Фонд за во-
ди, Фонд за патишта, Фонд за заштита и унапредување 
на животната средина, Фонд за земјоделство и други 
фондови). 

3.4. Барање за исплата на готовина (образец 80); 
Образецот 80 се користи за подигање на готовина 

од страна на буџетските корисници. 
3.5. Барање за поврат во готови пари на физички 

лица (образец 83); 
Образецот 83 се користи за поврат на повеќе или 

погрешно уплатени средства од буџетската сметка, од 
сметките на буџетските корисници, од уплатните смет-
ки и од други сметки во рамките на трезорската сметка, 
на физички лица во готови пари. Повратот на повеќе 
или погрешно уплатени средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија и на уплатните сметки се врши врз 
основа на решение од надлежен орган (Министерство 
за финансии, Управа за јавни приходи, Царинска упра-
ва и друг орган). 

3.6. Барање за поврат на средства на правни лица 
(образец 73); 
Образецот 73 се користи за поврат на повеќе или 

погрешно уплатени средства од буџетската сметка, од 
сметките на буџетските корисници, од уплатните смет-
ки и од други сметки во рамките на трезорската сметка, 
на правни лица (вклучувајќи и буџетски корисници). 
Повратот на повеќе или погрешно уплатени средства 
во Буџетот на Република Македонија и на уплатните 
сметки се врши врз основа на  решение од надлежен 
орган (Министерство за финансии, Управа за јавни 
приходи, Царинска управа на РМ или друг орган).  

3.7. Барање за распределба на јавни приходи (обра-
зец 78); 
Образецот 78 се користи за распределба на јавните 

приходи во Главната книга на Трезорот помеѓу уплат-
ните сметки (од 845 на 840), помеѓу уплатни сметки за-
ради прекнижувања, од уплатните сметки на сметката 
на Буџетот на Република Македонија, на сметки на бу-
џетски корисници и на други корисници на средствата, 
како и од преодни сметки  на уплатни сметки или дру-
ги сметки. Барањето го пополнува органот надлежен за 
распределба на јавни приходи (Царинската управа, до-
колку се работи за распределба на приходи од уплатна-
та сметка 845 на уплатните сметки 840 или на други 
корисници, Министерството за финансии - Сектор Тре-
зор доколку се работи за распределба од уплатни смет-
ки на сметка на Буџетот на РМ, на сметки на корисни-
ци на средства, прекнижувања или пренос од преодни 
на уплатни или други сметки, УЈП доколку се работи 
за прекнижувања меѓу уплатни сметки). 

3.8. Збирно барање за плаќање се поднесува во 
електронска форма (дискета) заедно со три печатени 
спецификации за содржината на дискетата, оверени со 
печат и потпис од овластени потписници на институ-
цијата и се користи кога се врши плаќање по повеќе ос-
нови во полза на еден или повеќе примачи. Ова барање 
покрај елементите кои ги содржат барањата за плаќање 
во зависност од видот на плаќањето ги содржи и след-
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ниве елементи: реден број на барањето, износ по пое-
динечно барање, вкупен број на барања на страницата 
1 од Х број страници, вкупен износ на страница од Х 
број страници. 

 

4. Барањата за плаќање можат да се достават на 
хартија или во електронски облик. 
Барањата за плаќање кои се доставуваат на хартија 

(со исклучок на образецот 78 - Барање за распределба 
на јавни приходи) се поднесуваат до трезорската кан-
целарија во два исти примерока. Еден примерок оста-
нува во трезорската канцеларија, а еден примерок задр-
жува буџетскиот корисник за своја книговодствена 
евиденција. 
Доколку на буџетскиот корисник му се потребни 

два заверени примерока, тогаш барањата до трезорска-
та канцеларија се доставуваат во три примероци.  
Барањата за плаќање кои се доставуваат во елек-

тронски облик, задолжително се доставуваат и во печа-
тена форма. Барањата за плаќање во електронски облик 
задолжително ги содржат елементите како и барањата 
за плаќање на хартија. 

Содржина на елементите на образец 60 и начин на 
пополнување: 

1. Во елементот �трезорска канцеларија�, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 

5. Барањата за плаќање на хартија се дизајнирани 
во правоаголен облик и се во два примерока од еден 
дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квали-
тетен пренос на податоци на копијата). 2. Во елементот �датум на валута�, се впишува ал-

фанумерички податок кој го означува календарскиот 
датум кога треба да се изврши плаќањето. 6. Вториот примерок од барањата за плаќање задол-

жително има ознака �копија� и истиот останува кај нало-
годавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање. 3. Елементот �трезорска сметка�, кој е сочинет од 

15 нумерички знаци го означува бројот на трезорската 
сметка - 100000000063095. 7. Во долниот дел на сите елементи има место за 

потврда на прием, каде се внесува потпис на овласте-
ното лице кое врши прием на барањето во трезорската 
канцеларија. 

4. Во елементот �сметка на буџетски корисник�, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник од која треба да се извр-
ши плаќање. 8. Сите обрасци се со димензии 99 х 150 мм, се во 

одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впи-
шуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои 
се обрабени полињата и буквите на исписите се со цр-
на боја. Називите на елементите се испишани со фонт 
Mac C Times во изведба Bold и со големина 6. 

5. Во елементот �назив и седиште на буџетски ко-
рисник�, се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник од чија смет-
ка треба да се изврши плаќањето. 

6. Во елементот �расходно конто�, се впишуваат 6 
нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, 
а се пополнуваат согласно со Правилникот за класифи-
кација на расходите. 

9. Бојата на заднината на одделни барања за плаќа-
ње е следна: 

9.1. Барањето за плаќање кон небуџетски институ-
ции (образец 60) и барањето за плаќање на придонеси 
кон фондови (образец 61) е од палетата C:0, M:40, 
Y:20, K:0; 

7. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник согласно со Буџетот на Република Маке-
донија за тековната фискална година.  9.2. Барањето за плаќање на јавни давачки и за пла-

ќања помеѓу буџетски корисници (образец 70), барање-
то за поврат на средства на правни лица (образец 73) и 
барањето за распределба на јавни приходи (образец 78) 
е од палетата C:16, M:0, Y:32, K:0; 

8. Во елементот �цел на дознака�, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на намената и осно-
вата за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број 
на фактура и сл.). 9.3. Барањето за исплата на готовина (образец 80) и 

барањето за поврат во готови пари на физички лица 
(образец 83) е од палетата C:40, M:0, Y:0, K:0. 

9. Во елементот �потпис и печат�, се потпишува ов-
ластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со 
печат на буџетскиот корисник. 10. Бојата на посебните делови во обрасците, 61, 70, 

73, 78 и 83 кои се обрабени со линија и кои во прило-
жените обрасци се означени како потемни полиња и 
претставуваат рамка на 2 или 3 елементи се од истата 
палета на боја како и заднината на образецот, но по-
темна. Во образецот 61, заднината на затемнетото поле 
е од палетата C:0, M:60, Y:40, K:0, во обрасците 70, 73 
и 78 е од палетата C:68, M:0, Y:64, K:0, а во образецот 
83 е од палетата C:20, M:20, Y:0, K:0. 

10. Во елементот �сметка на примач�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на 
правното лице во чија корист треба да се изврши пла-
ќањето. 

11. Во елементот �назив и седиште на примачот�, 
се впишува алфанумерички податок кој го означува на-
зивот и седиштето на правното лице во чија полза се 
врши плаќањето. 

12. Во елементот �износ�, се впишува нумерички 
податок изразен во македонски денари најмногу до 10 
цифри. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат  две ѕвездички (**) заради избегнување на злоу-
потреба. После десетте полиња се впишува износот во 
дени (со две децимални места), со што полето, со за-
пирка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за 
дени се впишуваат два нумерички знака �00� или �50�. 

11. Заднината на полето во кое е впишан бројот на 
образецот, како и заднината на полето на елементот 
�Потпис и печат� е од палетата C:20, M:0, Y:0, K:20. 

12. Димензиите на сите обрасци, на елементите и 
нивните меѓусебни растојанија, нивниот изглед како и 
начинот на пополнување се дадени во прилозите на ова 
упатство. 

13. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 01.11.2002 година. 13. Во елементот �повик на број - одобрување�, се 

впишува алфанумерички податок кој претставува прет-
ходно договорен број помеѓу буџетскиот корисник и 
примачот, а содржи дополнителни информации за ос-
новата за плаќањето. 

 
      Бр. 13-20929/1     Министер, 
30 август 2002 година                 Никола Груевски, с.р. 
           Скопје 
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12. Во елементот �сметка на буџетски корисник - 
примач�, се впишува нумерички податок кој ја означу-
ва сметката на буџетскиот корисник во чија полза се 
врши уплатата. Овој елемент се пополнува само докол-
ку се врши плаќање помеѓу буџетски корисници и при 
пренос на средства во рамки на ист буџетски корисник. 

14. Во елементот �датум и место на поднесување�, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е под-
несено барањето за плаќање и алфанумерички податок 
за местото каде е поднесено барањето за плаќање. 

15. Елементот �место за потврда на прием�, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за плаќање.  

13. Во елементот �приходно конто�, се впишува ну-
мерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно 
со Правилникот за класификација на приходите. 

 

14. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник во чија полза се врши плаќањето согласно 
со Буџетот на Република Македонија за тековната фис-
кална година. Овој елемент се пополнува само доколку 
се врши плаќање помеѓу буџетски корисници и пренос 
на средства во рамки на ист буџетски корисник. 

15. Во елементот �износ�, се впишува нумерички 
податок изразен во македонски денари најмногу до 10 
цифри. Пред првата цифра  на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупот-
реба. После десетте полиња се впишува износот во де-
ни (со две децимални места), со што полето, со запир-
ка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени 
се впишуваат два нумерички знака �00� или �50�. 

16. Во елементот �датум и место на поднесување�, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е под-
несено барањето за плаќање и алфанумерички податок 
за местото каде е поднесено барањето за плаќање. 

Содржина на елементите на образец 70 и начин на 
пополнување: 

1. Во елементот �трезорска канцеларија�, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 

17. Елементот �место за потврда на прием�, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за плаќање.  2. Во елементот �датум на валута�, се впишува ал-

фанумерички податок кој го означува календарскиот 
датум кога треба да се изврши плаќањето. 

 

3. Во елементот �сметка на буџетски корисник�, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник од која треба да се извр-
ши плаќањето. 

4. Во елементот �назив и седиште на буџетски ко-
рисник�, се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник од чија смет-
ка треба да се изврши плаќањето. 

5. Во елементот �расходно конто�, се впишуваат 6 
нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, 
а се пополнуваат согласно со Правилникот за класифи-
кација на расходите.  

6. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник од чија сметка се врши плаќањето соглас-
но со Буџетот на Република Македонија за тековната 
фискална година. 

Содржина на елементите и образец 61 и начин на 
пополнување: 

7. Во елементот �единствен даночен број�, се впишу-
ваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентифика-
ција на даночниот обврзник. Овој елемент се пополнува 
само доколку се врши плаќање на даночна обврска. 

1. Во елементот �трезорска канцеларија�, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 8. Во елементот �цел на дознака�, се впишува алфа-

нумерички податок кој се однесува на намената и осно-
вата за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број 
на фактура и сл.). 

2. Во елементот �датум на валута�, се впишува ал-
фанумерички податок кој го означува календарскиот 
датум кога треба да се изврши плаќањето. 

9. Во елементот �потпис и печат�, се потпишува ов-
ластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со 
печат на буџетскиот корисник. 

3. Во елементот �трезорска сметка�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на тре-
зорската сметка - 100000000063095. 

10. Во елементот �назив и седиште на примач�, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува нази-
вот и седиштето на примачот во чија полза се врши 
плаќањето. 

4. Во елементот �сметка на буџетски корисник�, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник од која треба да се извр-
ши плаќањето. 

11. Во елементот �уплатна сметка�, се впишува ну-
мерички податок за уплатната сметка согласно со 
Упатството за начинот на евидентирање и распореду-
вање на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот. Овој елемент се попол-
нува само доколку се врши плаќање на даночна обвр-
ска или за друга јавна давачка која се евидентира преку 
уплатна сметка. 

5. Во елементот �назив и седиште на буџетски ко-
рисник� се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник од чија смет-
ка треба да се изврши плаќањето. 

6. Во елементот �расходно конто�, се впишуваат 6 
нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, 
а се пополнуваат согласно со Правилникот за класифи-
кација на расходите.  
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4. Во елементот �сметка на буџетски корисник�, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник која треба да се задолжи 
за износот на подигнатата готовина. 

7. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник од чија сметка се врши плаќањето соглас-
но со Буџетот на Република Македонија за тековната 
фискална година. 5. Во елементот �назив и седиште на буџетски ко-

рисник�, се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник од чија смет-
ка треба да се изврши подигањето на готовината. 

8. Во елементот �единствен даночен број�, се впи-
шуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат иденти-
фикација на даночниот обврзник. 

6. Во елементот �расходно конто�, се впишуваат 6 
нумерички знака кои го означуваат видот на расходот, 
а се пополнуваат согласно со Правилникот за класифи-
кација на расходите. 

9. Во елементот �цел на дознака�, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на намената и осно-
вата за плаќање. 

10. Во елементот �потпис и печат�, се потпишува 
овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува 
со печат на буџетскиот корисник. 

7. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник согласно со Буџетот на Република Маке-
донија за тековната фискална година. 

11. Во елементот �сметка на примач�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на фон-
дот во чија корист се врши уплатата. 8. Во елементот �цел на исплата�, се впишува алфа-

нумерички податок кој се однесува на намената и осно-
вата за подигање на готовината. 

12. Во елементот �назив и седиште на примач�, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува називот 
и седиштето на фондот во чија корист се врши плаќањето. 9. Во елементот �потпис и печат�, се потпишува ов-

ластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со 
печат на буџетскиот корисник. 

13. Во елементот �уплатна сметка�, се впишува ну-
мерички податок за уплатната сметка согласно со 
Упатството за начинот на евидентирање и распореду-
вање на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот. 

10. Во елементот �назив и адреса на примач�, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува при-
мачот на средствата. Во полето се впишува името, пре-
зимето и адресата на физичкото лице како што е еви-
дентирано во документот за идентификација (лична 
карта), а кое е овластено да ја подигне готовината. 

14. Во елементот �приходно конто�, се впишува ну-
мерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно 
со Правилникот за класификација на приходите. 

11. Во елементот �број на лична карта на примач�, 
се впишуваат 7 нумерички знаци и служи како потврда 
за идентификација при исплата на готовината. 

15. Во елементот �износ�, се впишува нумерички 
податок изразен во македонски денари најмногу до 10 
цифри. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупот-
реба. После десетте  полиња се впишува износот во де-
ни (со две децимални места), со што полето, со запир-
ка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени 
се впишуваат два нумерички знака �00� или �50�. 

12. Во елементот �единствен матичен број на при-
мач�, се впишуваат 13 нумерички знаци и служи како 
потврда за идентификација при исплата на готовината. 

13. Во елементот �износ�, се впишува нумерички 
податок изразен во македонски денари најмногу до 10 
цифри. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупот-
реба. После десетте полиња се впишува износот во де-
ни (со две децимални места), со што полето, со запир-
ка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени 
се впишуваат два нумерички знака �00� или �50�. 

16. Во елементот �датум и место на поднесување�, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е под-
несено барањето за плаќање и алфанумерички податок 
за местото каде е поднесено барањето за плаќање. 

17. Елементот �место за потврда на прием�, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за плаќање.  

14. Во елементот �датум и место на поднесување�, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е под-
несено барањето за исплата на готовина и алфануме-
рички податок за местото каде е поднесено барањето за 
исплата на готовината. 

 

15. Елементот �место за потврда на прием�, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за исплата на готовина. 

 

Содржина на елементите на образец 80 и начин на 
пополнување: 

1. Во елементот �трезорска канцеларија�, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 

2. Во елементот �датум на исплата�, се впишува алфа-
нумерички податок кој го означува календарскиот датум 
кога треба да се изврши подигањето на готовината. 

Содржина на елементите на образец 83 и начин на 
пополнување: 

3. Во елементот �трезорска сметка�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на тре-
зорската сметка - 100000000063095. 

1. Во елементот �трезорска канцеларија�, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 
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16. Елементот �место за потврда на прием�, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за поврат во готови пари на физички лица. 

2. Во елементот �датум на исплата�, се впишува ал-
фанумерички податок кој го означува календарскиот 
датум кога треба да се изврши повратот на средства. 

3. Во елементот �трезорска сметка�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на тре-
зорската сметка - 100000000063095. 

 

4. Во елементот �уплатна сметка�, се впишува ну-
мерички податок за уплатната сметка согласно со 
Упатството за начинот на евидентирање и распореду-
вање на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот кој треба да се сторнира. 
Овој елемент се пополнува само доколку се врши пов-
рат на повеќе или погрешно уплатени јавни приходи 
(уплатени преку уплатни сметки). 

5. Во елементот �сметка на буџетски корисник�, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник, сметката на Буџетот на 
РМ или друга сметка во рамките на трезорската сметка 
од која треба да се изврши повратот на средства. Овој 
елемент се пополнува само доколку се врши поврат на 
повеќе или погрешно уплатени средства на сметка на 
буџетски корисник или од сметката на Буџетот на РМ. 

6. Во елементот �приходно конто�, се впишува ну-
мерички податок од 6 знаци кој го означува видот на 
приходот кој треба да се сторнира, а се пополнува сог-
ласно со Правилникот за класификација на приходите. 

Содржина на елементите на образец 73 и начин на 
пополнување: 

1. Во елементот �трезорска канцеларија�, се впишу-
ва алфанумерички податок кој укажува на седиштето 
на трезорската канцеларија. 

7. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот 
корисник согласно со Буџетот на Република Македонија 
за тековната фискална година. Овој елемент се пополну-
ва само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно 
уплатени средства од сметка на буџетски корисник. 

2. Во елементот �датум на исплата�, се впишува ал-
фанумерички податок кој го означува календарскиот 
датум кога треба да се изврши повратот на средства. 

3. Во елементот �трезорска сметка�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на тре-
зорската сметка - 100000000063095. 

8. Во елементот �назив и седиште на буџетски ко-
рисник�, се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник од чија смет-
ка треба да се изврши повратот на средствата, односно 
се наведува �Буџет на РМ�, а доколку повратот се вр-
ши од уплатна сметка се впишува називот на уплатната 
сметка согласно со Упатството за начинот на евиденти-
рање и распоредување на јавните приходи. 

4. Во елементот �уплатна сметка�, се впишува ну-
мерички податок за уплатната сметка согласно со 
Упатството за начинот на евидентирање и распореду-
вање на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот кој треба да се сторнира. 
Овој елемент се пополнува само доколку се врши пов-
рат на повеќе или погрешно уплатени јавни приходи 
(уплатени преку уплатни сметки). 

9. Во елементот �цел на дознака�, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на основата за пов-
рат на средствата (на пр. повеќе или погрешно уплатен 
данок, погрешно примена уплата на средства и сл.), 
број на решение за поврат на средства донесен од над-
лежен орган. 

5. Во елементот �сметка на буџетски корисник�, се 
впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат смет-
ката на буџетскиот корисник, сметката на Буџетот на 
РМ или друга сметка во рамките на трезорската сметка 
од која треба да се изврши повратот на средства. Овој 
елемент се пополнува само доколку се врши поврат на 
повеќе или погрешно уплатени средства на сметката на 
буџетскиот корисник, од сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија или од друга сметка во рамките на 
трезорската сметка. 

10. Во елементот �потпис и печат�, се потпишува 
овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува 
со печат на буџетскиот корисник. 

11. Во елементот �назив и адреса на примач�, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува при-
мачот на средствата. Во полето се впишува името, пре-
зимето и адресата на физичкото лице како што е еви-
дентирано во документот за идентификација (лична 
карта). 

6. Во елементот �приходно конто�, се впишува ну-
мерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно 
со Правилникот за класификација на приходите. 12. Во елементот �број на лична карта на примач�, 

се впишуваат 7 нумерички знаци и служи како потврда 
за идентификација при исплата на готовината. 

7. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник согласно со Буџетот на Република Маке-
донија за тековната фискална година. Овој елемент се 
пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или 
погрешно уплатени средства од сметката на буџетски-
от корисник. 

13. Во елементот �единствен матичен број на при-
мач�, се впишуваат 13 нумерички знаци и служи како 
потврда за идентификација при исплата на готовината. 

14. Во елементот �износ�, се впишува нумерички 
податок изразен во македонски денари најмногу до 10 
цифри. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупот-
реба. После десетте полиња се впишува износот во де-
ни (со две децимални места), со што полето, со запир-
ка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени 
се впишуваат два нумерички знака �00� или �50�. 

8. Во елементот �назив и седиште на буџетски ко-
рисник�, се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник од чија смет-
ка треба да се изврши повратот на средствата, односно 
се наведува �Буџет на РМ�. 

9. Во елементот �цел на дознака�, се впишува алфа-
нумерички податок кој се однесува на основата за пов-
рат на средствата (на пр. повеќе или погрешно уплатен 
данок, погрешно примена уплата на неданочни прихо-
ди, број на решение за поврат на средства донесен од 
надлежен орган и сл.). 

15. Во елементот �датум и место на поднесување�, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е под-
несено барањето и алфанумерички податок за местото 
каде е поднесено барањето. 
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10. Во елементот �потпис и печат�, се потпишува 
овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува 
со печат на буџетскиот корисник. 

Содржина на елементите на образец 78 и начин на 
пополнување: 

1. Во елементот �министерство за финансии, се оз-
начува местото каде се поднесува барањето. 11. Во елементот �сметка на примачот�, се впишу-

ваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на 
правното лице во чија корист треба да се изврши пов-
ратот на средствата (доколку не е буџетска институци-
ја). Доколку повратот се врши кон сметката на буџет-
скиот корисник, во елементот �сметка на примачот�, се 
впишува трезорската сметка 100000000063095. 

2. Во елементот �датум на валута�, се впишува алфа-
нумерички податок кој го означува календарскиот датум 
кога треба да се изврши распределбата на средствата. 

3. Во елементот �трезорска сметка�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на тре-
зорската сметка - 100000000063095. 

12. Во елементот �назив и седиште на примач�, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува нази-
вот и седиштето на правното лице или буџетскиот ко-
рисник во чија полза се врши повратот на средствата. 

4. Во елементот �уплатна сметка�, се впишува ну-
мерички податок за уплатната сметка согласно со 
Упатството за начинот на евидентирање и распореду-
вање на јавните приходи, а служи за аналитичка еви-
денција на видот на приходот. 13. Во елементот �единствен даночен број�, се впи-

шуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат иденти-
фикација на даночниот обврзник. Овој елемент се по-
полнува само доколку се врши поврат на повеќе или 
погрешно уплатен данок. 

5. Во елементот �приходно конто� се впишува ну-
мерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно 
со Правилникот за класификација на приходите. 

6. Во елементот �преодна сметка�, се впишуваат 15 
нумерички знаци кои ја означуваат преодната сметка 
на корисникот (единицата на локална самоуправа или 
фонд) во Главната книга на Трезорот. Овој елемент се 
пополнува само доколку има потреба да се изврши пре-
нос од преодна сметка на уплатна или друга сметка. 

14. Во елементот �сметка на буџетски корисник - 
примач�, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја оз-
начуваат сметката на буџетскиот корисник на која тре-
ба да се изврши повратот на средства. Овој елемент се 
пополнува само доколку се работи за поврат во корист 
на сметката на буџетскиот корисник. 7. Во елементот �цел на дознака�, се впишува алфа-

нумерички податок кој се однесува на основата за рас-
пределба на средствата. 

15. Во елементот �расходно/приходно конто�, се 
впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот 
на расходот кој треба да се сторнира, а се пополнуваат 
согласно со Правилникот за класификација на расходи-
те односно со приходно конто, кое се пополнува сог-
ласно со Правилникот за класификација на приходите. 
Овој елемент се пополнува само доколку се работи за 
поврат во корист на сметка на буџетски корисник. 

8. Во елементот �потпис и печат�, се потпишува овлас-
тено лице од овластената институција за распределба кое се 
оверува со печат, исто така на овластената институција. 

9. Во елементот �уплатна сметка�, се впишува нуме-
рички податок за уплатната сметка согласно со Упатс-
твото за начинот на евидентирање и распоредување на 
јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на 
видот на приходот. Овој елемент се пополнува само до-
колку се врши распределба меѓу уплатни сметка. 

16. Во елементот �програма�, се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник согласно со Буџетот на Република Маке-
донија за тековната фискална година. Овој елемент се 
пополнува само доколку се работи за поврат во корист 
на сметка на буџетски корисник. 

10. Во елементот �приходно конто�, се впишува ну-
мерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со 
Правилникот за класификација на приходите. Овој еле-
мент се пополнува само доколку се врши распределба на 
уплатна сметка или на сметката на буџетскиот корисник. 

17. Во елементот �износ�, се впишува нумерички 
податок изразен во македонски денари најмногу до 10 
цифри. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупот-
реба. После десетте полиња се впишува износот во де-
ни (со две децимални места), со што полето, со запир-
ка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени 
се впишуваат два нумерички знака �00� или �50�. 

11. Во елементот �програма� се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник согласно со Буџетот на Република Маке-
донија за тековната фискална година. Овој елемент се 
пополнува само доколку се работи за распределба во 
корист на сметката на буџетскиот корисник. 

12. Во елементот �сметка на примач�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на Бу-
џетот на РМ, преодната сметка на фондовите, на ЕЛС, 
сметката на буџетскиот корисник или на други правни 
лица корисници во чија корист се врши распределба на 
јавните приходи. 

18. Во елементот �повик на број - одобрување�, се 
впишува алфанумерички податок кој претставува прет-
ходно договорен број помеѓу налогодавачот и прима-
чот, а содржи дополнителни информации за основата 
за повратот на средства. 

19. Во елементот �датум и место на поднесување�, 
се впишува нумерички податок за датумот кога е под-
несено барањето и алфанумерички податок за местото 
каде е поднесено барањето. 

13. Во елементот �единствен даночен број�, се впи-
шуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат иденти-
фикација на даночниот обврзник. Овој елемент се по-
полнува само доколку се врши распределба од уплатна 
сметка на уплатна сметка. 

20. Елементот �место за потврда на прием�, го по-
полнува овластено лице во трезорската канцеларија кој 
служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил 
барање за поврат во готови пари на физички лица. 

14. Во елементот �износ�, се впишува нумерички 
податок изразен во македонски денари најмногу до 10 
цифри. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупот-
реба. После десетте полиња се впишува износот во де-
ни (со две децимални места), со што полето, со запир-
ка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени 
се впишуваат два нумерички знака �00� или �50�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Во елементот �датум и место на поднесување�, се 
впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено 
барањето и алфанумерички податок за местото каде е 
поднесено барањето.  

16. Елементот �место за потврда на прием�, го попол-
нува овластено лице во Министерството за финансии кој 
служи како потврда дека во Министерството за финансии 
е примено барањето за распределба на јавни приходи. 
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4. На секундарниот пазар на благајнички записи мо-
жат да настанат следните трансакции: 

 

а) банка продава благајнички записи на друга банка 
б) банка продава благајнички записи на свој клиент 
в) банка продава благајнички записи на клиент на 

друга банка 
г) клиент на банка продава благајнички записи на 

банка посредник 
д) клиент на банка продава благајнички записи на 

друга банка 
ѓ) клиент на банка продава благајнички записи на 

клиент на друга банка 
е) клиент на банка продава благајнички записи на 

клиент од истата банка. 
5. Под клиент на банка се подразбира правно или 

физичко лице кое купува, односно продава благајнички 
записи и врши плаќање по основ на трансакциите со 
благајнички записи  преку банката, независно дали е 
депонент на истата. 
Под банка посредник се подразбира банка преку која 

пра но или физичко лице купува благајнички записи. в
  

 

II. Постапка за доставување на налозите 
6. По склучената трансакција на секундарниот па-

зар, во текот на денот на тргувањето, до Народна банка 
се доставува налог за префрлање на сопственоста на 
благајнички записи и налог за трансфер на парични 
средства (Анекс 1). 
Налогот за пренос на сопственост на благајнички 

записи и налогот за трансфер на парични средства не 
се доставуваат до Народна банка во случај на порамну-
вање на трансакции склучени помеѓу клиенти на иста 
банка (точка 4е). 
За склучените трансакции помеѓу клиенти на иста 

банка, банката ги евидентира настанатите промени са-
мо во сопствената евиденција за благајнички записи. 
а) Налог за префрлање на сопственоста на благај-

ничките записи 
Налогот за префрлање на сопственост на благајнич-

ки записи во МИПС треба да издаде банката-продавач 
или банката на продавачот на благајничките записи со 
порака МТ999. Издавањето на оваа порака значи усло-
вен налог на Народна банка да изврши префрлање на 
сопственоста на благајничките записи, ако во тековниот 
ден има соодветен налог за пренос на парични средства 
од страна на банката-купувач или банката на купувачот. 

__________ Пораката за пренос на сопственост на благајнички 
записи е стандардна порака МТ999 согласно со Стан-
дардот за форматот и намената на пораките во МИПС, 
а во полето 79 ја има следната содржина: 

1161. 
Врз основа на точка 3.6. од Одлуката за издавање, 

продажба, циркулација и исплата на благајнички записи 
на Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 53/2002), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија на 30.08.2002 година, донесе 

 
 
ОПИС НА СОДРЖИНАТА ОПИС 

/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO Налогот е во врска со Ди-
рекцијата за ЦБО 

CByyyy/3!n - 3!n Број на аукција на која се 
издадени благајничките 
записи во следниот фор-
мат ЦБ2002/X-Y, при 
што кратенката ЦБ озна-
чува дека станува збор за 
записи на централната 
банка, на место на X стои 
редниот број на аукција-
та која се одржува во те-
ковната година, и на мес-
тото на Y се наведува ро-
кот на достасување на 
благајничките записи. 

15d Номинален износ на бла-
гајнички записи кои се 
продаваат 

6d Датум кога треба да се 
изврши преносот соглас-
но форматот за датуми 
кој се применува во МИПС 
�GGMMDD�(задолжител-
но датумот  на валута со 
која работи МИПС во мо-
ментот на праќање) 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ НА СЕ-
КУНДАРЕН ПАЗАР НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ  

I. Општи одредби 
1. Со ова Упатство се регулира техниката за порам-

нување на трансакциите на секундарниот пазар на бла-
гајнички записи.  

2. Тргувањата со благајнички записи на секундар-
ниот пазар се порамнуваат согласно принципот испо-
рака наспроти плаќање (delivery vs payment), со цел да 
се обезбеди брзина, сигурност и ефикасност при тран-
сферот на паричните средства и сопственоста на бла-
гајничките записи.  

3. Принципот испорака наспроти плаќање се реали-
зира со трансфер на паричните средства преку систе-
мот за порамнување на Народна банка на Република 
Македонија (во натамошен текст: Народна банка) - 
МИПС, и истовремен пренос на сопственост на благај-
нички запис во системот за електронска евиденција на 
Народна банка, согласно техниката опишана подолу. 
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15d Дисконтиран износ по 
кој се продадени благај-
ничките записи (износ 
кој треба да го содржи 
пораката за префрлање 
на парични средства) 

1x Продавач на благајнички 
записи: 
�В� = банка 
�К� = клиент 

15!n Број на сметка за порам-
нување на банката купу-
вач/на купувачот на запи-
сите во Народна банка 
(од оваа банка треба да се 
префрлат паричните 
средства) 

1x Купувач на благајнички 
записи: 
�В� = банка 
�К� = клиент 

 
б) Налог за трансфер на парични средства  
Налогот за трансфер на парични средства е стан-

дардна порака МТ100, согласно со Стандардот за фор-
матот  и намената  на пораките во МИПС, која содржи 
код /DVP/во првиот ред од полето 72. По кодот /DVP/ 
треба да се наведе (во формат: xxnnn-nnnddddddddddd-
dddd): 

а) продавач на благајнички записи ( 1х: �В� ако е 
банка или �К� ако е клиент на банка) 
б) купувач на благајнички записи (1х: �В� ако е 

банка или �К� ако е клиент на банка) 
в) број на аукцијата на записите кои се купуваат (3!n-

3!n ) и 
г) номинален износ на записите кои се купуваат 

(15d). 
Дисконтиран износ по кој се купуваат записите е во 

полето 32 на пораката МТ100, додека банката од која 
ги купува записите е во полето 57 на пораката МТ100. 

 
III. Проверка на усогласеноста на налозите и спро-

ведување на преносот на парични средства и на сопс-
твеноста на благајнички записи 

7. По пристигнување на налозите во МИПС, авто-
матски се врши формална проверка и усогласеност на 
нивните елементи. 

8. По извршената формална проверка, налозите се 
контролираат од страна на Дирекцијата за централно 
банкарски операции, со цел да се утврди дали продава-
чот располага со соодветните благајнички записи. 

9. По направените проверки и извршувањето на на-
логот за пренос на парични средства, се врши пренос 
на сопственост на благајнички записи. 
Дирекцијата за централно банкарски операции дос-

тавува известување за настанатите промени во портфо-
лио на хартии од вредност до соодветните банки. 

10. По порамнување на трансакциите со благајнич-
ки записи во сопственост на  клиенти, банките се дол-
жни да ги евидентираат настанатите промени во сопс-
твената евиденција за благајнички записи. 

11. На крајот на датумот на валута на МИПС, нало-
зите за кои нема соодветна порака  или парот на налози 
на трансфер на парични средства и пренос на  сопстве-
ност на благајнички запис не се совпаѓаат од формален 
и суштински аспект, се поништуваат. 

 
IV. Останати одредби 
12. Ова упатство е составен дел на Одлуката за из-

давање, продажба, циркулација и исплата на благајнич-
ки записи на Народна банка на Република Македонија. 

13. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�,  ќе се применува од 01.09.2002 година. а

 
   У. бр. 2868                                         Гувернер, 

30 август 2002 година                       Љубе Трпески, с.р. 
      Скопје 

АНЕКС 1 
Примери за порамнување на трансакциите на 

сек ндарниот пазар на благајнички записи у 
а) Банка продава благајнички записи на друга банка; 
Охридска банка продава благајнички записи од аук-

ција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 дена-
ри за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Ко-
мер ијална банка. ц 

MT999 
О хридска банка -> Народна Банка 
1:F01OHRDMK22XXXX4444666666 
2:I999NBRMMK2AXXXXU1003 
:20:654321/CBO 
:79:./TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO 
CB2002/025-028 
10000000,00 
020717 
9999000,00 
B 
100000000030018 
B 
0 
МТ100 
К омерцијална банка->МИПС(->Охридска банка) 
1:F01KOBSMK2XXXXX4444666666 
2:I100NBRMMK2AXXXXU1003 
3:{113:0050} 
:20:494931/BZ 
:32A:020717МКД9999000,00 
:50:/100000000030018 
KOMERCIJALNA BANKA АD 
:53В:/D/100000000030018 
:57D:/100000000053007 
ОHRDMK22 
:59:/100000000053007 
OHRIDSKA BANKA AD 
:70:/О/12345/01 
/Ѕ/442 
: 72:/DVP/BB025-02810000000,00 
б ) Банка продава благајнички записи на свој клиент 
Охридска банка продава благајнички записи од аукци-

ја број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 денари за 
9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на свој клиент.  
МТ999 
О хридска банка->Народна Банка 
1:F01OHRDMK22XXXX4444666666 
2:I999NBRMMK2AXXXXU1003 
:20:654321/CBO 
:79:./TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO 
CB2002/025-028 
10000000,00 
020717 
9999000,00 
B 
100000000053007 
K  
МТ100 
О хридска  банка->МИПС(->Охридска банка) 
1:F01 OHRDMK22XXXX4444666666 
2:I100NBRMMK2AXXXXU1003 
3:{113:0050} 
:20:494931/BZ 
:32A:020717МКД9999000,00 
:50:/530123456789073 
KLIENT 1 
:53В:/D/100000000053007 
:57D:/100000000053007 
ОHRDMK22 
:59:/100000000053007 
OHRIDSKA BANKA AD 
:70:/О/12345/01 
/Ѕ/442 
:72:/DVP/BК025-02810000000,00 
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в) Банка продава благајнички записи на клиент на 

друга банка  
Охридска банка продава благајнички записи од аук-

ција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 дена-
ри за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на кли-
ент  Комерцијална банка.  на 
МТ 999 
Охридска банка - >Народна Банка 
1:F01OHRDMK22XXXX4444666666 
2:I999NBRMMK2AXXXXU1003 
:20:654321/CBO 
:79:./TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO 
CB2002/025-028 
10000000,00 
020717 
9999000,00 
B 
100000000030018 
К 
 
МТ100 
Комерцијална банка->МИПС(->Охридска банка) 
 
1:F01KOBSMK2XXXXX4444666666 
2:I100NBRMMK2AXXXXU1003 
3:{113:0050} 
:20:494931/BZ 
:32A:020717МКД9999000,00 
:50:/300123456789030 
КLIENT 2 
:53В:/D/100000000030018 
:57D:/100000000053007 
ОHRDMK22 
:59:/100000000053007 
OHRIDSKA BANKA AD 
:70:/О/12345/01 
/Ѕ/442 
:72:/DVP/BК025-02810000000,00 
 
г) Клиент на банка продава благајнички запис на 

банка посредник 
Клиент на Охридска банка продава благајнички запи-

си од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 
денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Ох-
ридска банка. 

 
МТ999 
Охридска банка -> Народна банка 
1: F01OHRDMK22XXXX4444666666 
2: I999NBRMMK2AXXXXU1003 
:20:654321/CBO 
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO 
CB2002/025-028 
10000000,00 
020717 
9999000,00 
K 
100000000053007 
B 
 
MT100 
Охридска банка -> МИПС (-> Охридска банка) 
1:F01 OHRDMK22XXXX4444666666 
2:I100NBRMMK2AXXXXU1003 
3:{113:0050} 
:20:494931/BZ 
:32A:020717MKD9999000,00 
:50:/100000000053007 
OHRIDSKA BANKA AD 
:53B:/D/100000000053007 
:57D/:100000000053007 
OHRDMK22 
:59:/530123456789073 
KLIENT1 
:70: /O/12345/01 
/S/442 
:72:/DVP/KB025-02810000000,00 

д) Клиент на банка продава благајнички записи на 
друга банка  
Клиент на Охридска банка продава благајнички запи-

си од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 
денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Ко-
мерцијална банка. 

 
МТ999 
Охридска банка -> Народна банка 
1: F01OHRDMK22XXXX4444666666 
2: I999NBRMMK2AXXXXU1003 
:20:654321/CBO 
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO 
CB2002/025-028 
10000000,00 
020717 
9999000,00 
K 
100000000030018 
B 
 
MT100 
Комерцијална банка -> МИПС (-> Охридска банка) 
1:F01 KOBSMK2XXXXX4444666666 
2:I100NBRMMK2AXXXXU1003 
3:{113:0050} 
:20:494931/BZ 
:32A:020717MKD9999000,00 
:50:/100000000030018 
Komercijalna banka 
:53B:/D/100000000030018 
:57D/:100000000053007 
OHRDMK22 
:59:/530123456789073 
KLIENT1 
:70: /O/12345/01 
/S/442 
:72:/DVP/KB025-02810000000,00 
 
ѓ) Клиент на банка продава благајнички записи на 

клиент на друга банка 
Клиент на Охридска банка продава благајнички запи-

си од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 
денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Ко-
мерцијална банка. 

 
МТ999 
Охридска банка ->Народна банка 
1: F01OHRDMK22XXXX4444666666 
2: I999NBRMMK2AXXXXU1003 
:20:654321/CBO 
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO 
CB2002/025-028 
10000000,00 
020717 
9999000,00 
K 
100000000030018 
К 
MT100 
Комерцијална банка -> МИПС (-> Охридска банка) 
1:F01 KOBSMK2XXXXX4444666666 
2:I100NBRMMK2AXXXXU1003 
3:{113:0050} 
:20:494931/BZ 
:32A:020717MKD9999000,00 
:50:/300123456789030 
KLIENT2 
:53B:/D/100000000030018 
:57D/100000000053007 
OHRDMK22 
:59:/530123456789073 
KLIENT1 
:70: /O/12345/01 
/S/442 
:72:/DVP/KK025-02810000000,00 
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1162. 

 

Врз основа на точка 2.8 став 2 од Одлуката за изда-
вање, продажба, циркулација и исплата на благајнички 
записи на Народна банка на Република Македонија 
(�Сл. весник на РМ� бр. 53/2002), гувернерот на Народ-
на банка на Република Македонија на 30.08.2002 годи-
на, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА РАБОТА СО WEB АПЛИКАЦИЈА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА АУКЦИИ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ 

 
За потребите на Дирекцијата за централно банкарс-

ки операции изработена е WEB апликација која треба 
да овозможи автоматизација на процесите: 

- Благајнички записи,  
- Меѓубанкарски побарувања и обврски. 
Подолу ќе биде опишан процесот на спроведување 

на аукција на благајнички записи и операциите кои се 
вршат со нив (од апликативна гледна точка), организа-
цијата на апликацијата и нејзино користење. 

Апликативен дел Благајнички записи 
Со активирање на хиперлинкот Аукции се добива 

интерфејсот прикажан на сл. 2. Пристапот на апликацијата е дефиниран на следни-
ов начин: во зависност од дефинираните привилегии, 
учесниците кои пристапуваат на апликацијата можат 
да пристапат само на делот од апликацијата за:  

Интерфејсот е организиран во 3 рамки: 
1. горна хоризонтална рамка, во која се наоѓаат 3 

хиперлинка, 
2. лева рамка, во која се генерираат хиперлинкови, 

кои го претставуваат менито за избор на опциите на ап-
ликацијата, 

- благајнички записи, 
- меѓубанкарски побарувања и обврски (во фаза на 

припрема), 
3. десна рамка, во која се генерираат податоците и 

прегледите кои се избрани од менито. 
- и двете. 
Зависно од персоналната организација кај учесни-

кот на аукција на благајнички записи, може да се избе-
ре пристап со едно корисничко име и лозинка на двата 
дела од апликацијата или со различни кориснички ими-
ња. Во зависност од тоа треба се да достават еден или 
два пара на параметри за пристап на компјутерската 
мрежа.  

Со кликнување на хиперлинк од горната рамка, се 
генерираат соодветно предефинирани хиперлинкови во 
левата рамка, односно се добива мени за избор. 

 

 

 
Системска околина на апликацијата 

Апликацијата е изработена во интранет околина со 
ограничен пристап на компјутерската мрежа и базата 
на податоци. Се активира со интернет разгледувач (IE5 
или повисока верзија). 
Апликацијата е достапна за оние корисници за кои 

е дефиниран нивниот пристап. За користење на аплика-
цијата за учесниците кои купуваат благајнички записи 
се користи Интранет мрежа со имплементирано обез-
бедување (security) на три нивоа (на ниво на Access 
сервер, на ниво на компјутерска мрежа и на ниво на ба-
за на податоци).  
За корисниците кои ќе пристапуваат преку Интра-

нет мрежа, потребно е да достават:  Апликативниот хиперлинк е во црвена боја, како 
индикатор за избраната опција.  - корисничко име и лозинка за пристап на Access 

серверот,  Со активирање на хиперлинкот Благајнички записи, се 
генерира мени со кое се опфатени сите операции за ра-
бота со благајнички записи од страна на учесникот (сл. 3). 

- телефонски броеви од кои ќе се изврши најавува-
њето на Access серверот, 

 

- корисничко име и лозинка за пристап на компјуте-
рската мрежа доколку клиентите одлучат да ја корис-
тат апликацијата со едно корисничко име, 

- листа на одговорни лица за работа со апликација-
та со контакт телефонски броеви и e-mail адреси. 
Горенаведените податоци треба да се достават лич-

но во архивата на НБРМ во затворен плик со назнака 
�строго доверливо�.  
Апликацијата е изработена во Microsoft Interdev6.0 

околина и SQL Server 7.0 база на податоци. 
 
Организација на интерфејсот на апликацијата 
За предефинираните корисници на апликацијата се 

добива интерфејсот на сл. 1. Зависно од дефинираниот 
пристап на корисникот, тој може да пристапи на дел 
или на целата апликација. 
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Со кликнување на хиперлинкот Известувања 
Листа на проспекти, се генерира проспект за аук-

ција на благајнички записи за одреден ден на издавање 
во форма подготвена за печатење,  

Со оваа опција од менито, по претходно избран да-
тум на одржување (сл.5а), се добива известување за ре-
зултатите од одржаните аукции на тој датум (сл. 5б).  Известувања, се генерира известување за резулта-

ти од спроведените аукции на избраниот датум во фор-
ма спремна за печатење, 

 

Листа на понуди, дава листа на понуди кои ги внел 
учесникот со сите елементи од аукцијата. 
Внес на понуди, се врши внесувањето на понуди од 

страна на учесникот. 
Портфолио на ХВ, е преглед во кој се прикажани 

податоците на недоспеаните благајнички записи со 
трансферите извршени врз нив. 
Портфолио на ХВ во период, е преглед во кој се 

прикажани податоците на благајнички записи со транс-
ферите извршени врз нив со датум на одржување во 
рамките на избраниот временски период.  
Поединечни известувања се потврди со кои се до-

делуваат благајничките записи, се заложува и ослобо-
дува колатерал, се добива потврда за доспеани благај-
нички записи како и потврда за одбиена понуда. 
Калкулатор е алатка со која за внесена каматна 

стапка и денови на доспевање, се пресметува цената и 
обратно. 

 
Листа на проспекти 

Со оваа опција од менито, по претходно избран да-
тум на издавање на проспектот (сл. 4а), се добива прос-
пект за дефинираните аукции за избраниот датум (сл. 
4б). Групирањето на овој преглед е направено по време 
на одржување и по тип на тендер.  

 

Листа на понуди 
Со оваа опција од менито, по претходно одбран 

број на аукција (сл.6а), се добива преглед на понудата 
на учесникот (сл. 6б). 
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Внес на понуди - По успешното запишување на понудата на екра-
нот се добиваат внесените податоци во листа (сл. 7г), 
каде што називот на учесникот е хиперлинк. Од овде, 
може да се внесе нова понуда или да се промени или 
избрише некоја од веќе внесените. Имено, ако е пот-
ребно некоја од понудите да се промени или избрише, 
се кликнува на соодветниот хиперлинк од сл. 7г и при 
тоа се генерира нова страна (сл. 7д). 

Со избор на оваа опција од менито се внесуваат по-
нудите од страна на учесникот. Понудите може да се 
внесат во денот за кој има издадено проспект и во де-
финираното време на прием на понуди. Надвор од де-
финираниот временски период, понудите нема да се за-
пишат во базата на податоци, односно, понудите не мо-
жат да се менуваат, бришат или да се внесуваат нови. 
Процедурата за внес на понуди е опишана подолу:  - Се кликнува хиперлинкот Внес на понуди, 

 

- Доколку има дефинирано проспект за тековниот 
ден, на екранот се генерираат сите аукции по назив, за 
кои може да се внесуваат понуди. Називите на аукции-
те се хиперлинкови. Учесникот треба да одбере за која 
аукција ќе внесува понуди и да кликне на соодветниот 
хиперлинк (сл. 7а), 

 
- Ако треба да се внесе нова понуда, се кликнува на 

копчето Нов (сл. 7б), 

 
- На екранот се генерираат полиња кои треба да се по-

полнат (сл. 7в). Апликацијата врши контрола за типот на 
тендер. Ако тендерот е од тип �Тендер со износи�, 
учесникот треба да одбере за кого ја внесува понудата од 
објектот Учесник и да внесе износ. Доколку тендерот е од 
тип �Тендер со каматни стапки�, учесникот треба да 
одбере за кого ја внесува понудата од објектот Учесник и 
да внесе износ и цена, соодветно. Со кликнување на 
копчето Запиши, податоците се внесуваат во базата на 
податоци, само ако аукцирањето се врши во временскиот 
период дефиниран за прием на понуди. Со кликнување на 
копчето Откажи се генерира претходната страна.  

 
- По извршената промена на податоците, треба да се 

кликне на копчето Промени од сл. 7д. Ако понудата тре-
ба да се избрише, се кликнува на копчето Бриши, при 
што се отвора еден прозорец со кој треба да се направи 
потврда за бришење или отказ за бришење (сл. 7ѓ). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Портфолио на ХВ 

Со избор на оваа опција од менито, во посебен про-
зорец се генерира преглед на сите недоспеани благај-
нички записи на избраниот датум (сл. 8). Овој преглед 
е групиран по учесници, при што, покрај доделените 
благајнички записи на примарен пазар се опфатени и 
купените благајнички записи на секундарен пазар, како 
и заложените благајнички записи.  
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Заложување и ослободување на колатерал е можен са-

мо за сопствени благајнички записи. Со кликнување на 
хиперлинкот со назив на аукцијата се генерира потврда за:  

Портфолио на ХВ во период 
Со избор на оваа опција од менито, во посебен про-

зорец се генерира преглед на сите доделени благајнич-
ки записи на аукции со датум на одржување во рамките 
на избраниот временски период (сл. 8а). Овој преглед е 
групиран по учесници, при што, покрај доделените 
благајнички записи на примарен пазар се опфатени и 
купените благајнички записи на секундарен пазар, како 
и заложените благајнички записи.  

Одбиена понуда e потврда со која се известува 
учесникот дека неговата понуда за избраната аукција е 
одбиена (сл. 9б). 
Доделена понуда е потврда со која се известува 

учесникот дека благајничките записи, за кои има доста-
вено понуда, му се доделени (сл. 9в). 
Заложување на колатерал е потврда со која се из-

вестува учесникот дека благајничките записи се заложе-
ни, префрлени на неговата колатерална сметка (сл. 9г). 

 

 

Ослободување на колатерал е потврда со која се 
известува учесникот дека благајничките записи се ос-
лободени, префрлени од колатерална на негова сопст-
вена сметка (сл. 9д). 
Доспевање е потврда со која се известува учес-

никот дека благајничките записи се доспеани (сл. 9ѓ).  

 

Поединечни известувања 
Со избор на оваа опција од менито се генерира ново 

мени со следниве дефинирани потврди (сл.9): 
 

 
Начинот на добивање на овие потврди е стандарди-

зиран и е следниов: По претходно избран датум на одр-
жување на аукција, се добива страна на која треба да се 
избере за кој учесник треба да се генерира потврдата 
(за сопствени или клиентски понуди, доколку ги има) и 
за која аукција (сл. 9а). 
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Имено, од групата на опции се избира Цена, се по-
полнуваат полињата Цена и Рок на доспевање, се клик-
нува на копчето Пресметај и се добива каматата (10а). 
Исто така, ако од групата со опции се избере Камата, 
се пополнуваат полињата Камата и Рок на доспевање, 
се кликнува на копчето Пресметај и се пресметува це-
ната (10б).  

 

 
Сите учесници добиваат нотификација преку e-mail 

кога од страна на НБРМ се: 
- издава проспект,  
- издава известување за резултатите од аукцијата , 
- доспеваат благајнички записи,  
- заложува колатерал, 
- ослободува колатерал. 
 

Завршни одредби 
1. Ова упатство е составен дел на Одлуката за изда-

вање, продажба, циркулација и исплата на благајнички 
записи на Народна банка на Република Македонија. 

 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 01.09.2002 година. 

 
         У. бр. 2867           Гувернер, 
30 август 2002 година                Љубе Трпески, с.р. 
           Скопје 

___________ 
1163. 
Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија (�Службен весник на РМ� бр. 42/2002), Регио-
налната изборна комисија на Изборната единица број 6 
на седницата одржана на ден 21.08.2002 година, донесе 

 Калкулатор 
О Д Л У К А Со избор на оваа опција од менито се генерира нов 

прозорец во кој може да се пресмета цена односно ка-
матна стапка во зависност од избраните и внесените 
параметри (сл. 10а и 10б). 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 
ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДЕБАР 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Во одлуката за именување на членови и нивни за-
меници на општинската изборна комисија Дебар што 
се однесува за замениците на општинската изборна ко-
мисија се врши следната измена која гласи: 

- наместо Али Реџа да стои Фитим Касап и. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 
 
  Бр. 50/02              Претседател 

21 август 2002 година             на Регионалната изборна комисија 
    Тетово                         на Изборната единица бр. 6 ,

               Јусуф Рустеми, с.р.   
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Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 443/01 за-
веден по тужба на тужителот Богомир Николовски од 
Скопје, против тужената Савка Бојчева од Велес, сега 
со непозната адреса на живеење и престојување, за 
долг. Вредност на спорот 15.000,00 денари. За привре-
мен застапник на тужената се одредува Валентина Пер-
чинкова Стојановска стручен соработник при овој суд 
согласно со член 78 став 2 точка 4 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и дол-

жности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужениот или негов полномошник не се поја-
ви пред судот односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 

 Од Основниот суд во Велес, П.бр. 443/01. 
(23894) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

Пред Основниот суд во Виница е поднесена тужба  
за развод на брак од тужителката Марина Јакимова од 
Виница, со стан на кеј �30 Август�, против тужениот 
Винко Јакимов од Виница, кој се наоѓа на привремена 
работа во Италија со непозната адреса. 
Се повикува тужениот Винко Јакимов да се јави во 

судот на ден 19.09.2002 година во 08 часот во соба бр. 
5 или да достави адреса, да овласти полномошник кој 
ќе го застапува во оваа постапка. Доколку тужениот 
Винко Јакимов од Виница, не се јави на 19.09.2002 го-
дина во соба бр. 5 во Основниот суд во Виница, на ис-
тиот му се одредува привремен застапник и тоа лицето 
Катерина Цоневска - стручен соработник во Основниот 
суд во Виница која ќе го застапува во постапката.  
Од Основниот суд во Виница, П.бр. 305/02. 

(23341) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Нуредин 

Мемеди од Гостивар, ул. �18 Ноември� бр. 356, се води 
постапка за докажување на смртта на лицето Фарије 
Мемеди од татко Фуат Османи и мајка Џемиле Османи 
родена 27.10.1952 година во с. Требиште-Гостиварско. 
Основниот суд во Гостивар, ја повикува Фарије Ме-

меди во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, и на огласната таб-
ла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар. 
Судот истовремено ги повикува сите лица што зна-

ат нешто за нејзиниот живот, да го соопштат во Основ-
ниот суд во Гостивар. 
По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 

лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 190/2002. 

(23342) 
___________ 

 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Демири 

Ристем од с. Беловиште - Гостиварско се води  постап-
ка за докажување на смртта на лицето Сеадет Демири 
од с. Чајле - Гостиварско од татко Феим Зибери и мајка 
Фекрие Зибери, родена 30.01.1957 година во с. Чајле - 
Гостиварско. 
Основниот суд во Гостивар, ја повикува Сеадет Де-

мири во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� и на огласната табла 
на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар. 
Судот истовремено ги повикува сите лица што зна-

ат нешто за нејзиниот живот, тоа нешто да го соопштат 
во Основниот суд во Гостивар. 
По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 

лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 139/2002. 

(23344) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба 

на тужителот Фердез Мустафа род. Исени од Кумано-
во, против тужениот Фекрет Мустафа од с. Слупчане, 
сега со непозната адреса, за развод на брак. 
На тужениот му се поставува времен застапник ад-

вокатот Светлана Спасовска да го застапува тужениот 
по предметот П. бр. 1389-02 се до неговото појавување 
во судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1389/02. 

(23672) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп, заведен е спор за 

развод на брак по тужбата на тужителот Ерхан Алијев 
од Прилеп, ул. �Дабнички завој� бр. 51, а против туже-
ната Музенка Алијева род. Усиновска од Прилеп, мо-
ментално во Германија со непозната адреса на престо-
јување. 
Се повикува тужената во рок од 15 дена по објаву-

вањето на огласот да се јави во судот или ја достави 
точната адреса на живеење и престојување или пак во 
истиот рок назначи полномошник кој ќе ги штити неј-
зините права и интереси во текот на постапката,  до 
правосилно завршување на спорот. Во спротивно, ќе и 
биде поставен посебен старател. 
Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 736/2002. 

(23563) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш, е заведен спор по 

тужбата на тужителката Татјана Димова од Радовиш, 
против тужениот Симе Димов од Радовиш, сега со не-
позната адреса во САД за развод на брак, вредност не-
определена. 
Се повикува тужениот Симе Димов од Радовиш, се-

га живее во САД,  со непозната адреса во рок од 30 де-
на да се јави во Основниот суд во Радовиш од објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� или да 
постави свој полномошник кој ќе го застапува во текот 
на спорот. 
Доколку во горе наведениот рок не се јави или не 

постави свој полномошник, за застапување по овој 
спор  ќе му биде поставен привремен застапник лицето 
Лимонка Дулдурова од Радовиш, стручен соработник 
во овој суд со положен правосуден испит, кој ќе го зас-
тапува до крајот на постапката и ќе ги застапува него-
вите интереси се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појави пред судот односно додека Цента-
рот за социјална работа не го извести судот дека назна-
чил старател согласно член 78 и 80 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 305/02. 

(23343) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Радовиш, е заведен спор за 

стекнување без основ по тужбата на тужителот Јордан 
Филипов од Радовиш, против тужената Зорка Јанкова 
од Радовиш, сега со непозната адреса во Англија. 
Вредност 12.600,0 денари. 
Се повикува тужената Зорка Јанкова од Радовиш, 

сега со непозната адреса во  Англија, во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ� да се јави во Основниот суд во Радовиш или да 
постави свој полномошник кој ќе ја застапува во текот 
на спорот. 
Доколку во погоре наведениот рок тужената не се ја-

ви или не постави свој полномошник, за застапување по 
овој спор  ќе и биде поставен привремен застапник ли-
цето Лилјана Ристова од Радовиш, стручен соработник 
во овој суд со положен правосуден испит, која ќе го зас-
тапува до крајот на постапката и ќе ги застапува нејзи-
ните интереси се додека тужениот - тужената или него-
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виот полномошник не се појави пред судот, односно до-
дека Центарот за социјална работа не го извести судот 
дека назначил старател, согласно член 78 и 80 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Радовиш, Малв.бр. 87/02. 

(23893) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужи-

телката Дудије Емини - Ахмети од Тетово, ул. �111� 
бр. 6, се води постапка за развод на брак по член 40 од 
ЗС против тужениот Мухамед Ахмети од Тетово, сега 
со непозната адреса во Швајцарија. 
Се повикува тужениот да се јави на судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до окончувањето на истата. 
Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 

ЦРС во Тетово, ќе му постави привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 691/2002. 

(23896) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 

развод на брак по тужба на тужителката Арифи Џеври-
је од с. Доброште, против тужениот Арифи Иљми од 
Тетово, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 86, а сега со непозна-
та адреса во странство. 
Се повикува тужениот Арифи Иљми од Тетово, се-

га со непозната адреса во странство да се јави во судот, 
да достави  точна адреса или овласти полномошник кој 
ќе го застапува во постапката во рок од 15 дена по об-
јавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот преку  
ЦРС ќе му определи времен старател кој ќе го застапу-
ва до правосилното окончување на постапката.  
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 723/2002. 

(23897) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд се води спор по тужба на тужителка-

та Голубинка Крмарска Гашчеовска од Штип, против 
тужениот Владо Гашчеовски од Германија, со непозна-
та адреса на живеење за развод на брак. 
За привремен застапник на тужениот се назначува 

лицето Евица Димова, стручен соработник на Основ-
ниот суд во Штип која ќе го застапува тужениот до не-
говото појавување во судот или до окончување на пос-
тапката. 
Се повикува тужениот Владо Гашчеовски во рок од 

30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во су-
дот или да постави свој полномошник. 
Доколку тужениот не се јави во судот или не поста-

ви свој полномошник решението за назначувањето на 
привремен застапник ќе стапи во сила. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 469/2002. 

(23895) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР  
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3117/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047062?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за транспорт и промет ТИРА КОМПАНИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Неготино, ул. �Владо Арсов Шпанец� бр. 21. 
Се основа ДООЕЛ согласно Законот за трговски 

друштва врз основа на Изјава бр. 01/02 од 06.06.2002 
година. 
Фирма и седиште: Друштво за транспорт и промет 

ТИРА КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. 
�Владо Арсов Шпанец� бр. 21. 
Скратен назив: ТИРА КОМПАНИ ДООЕЛ Неготино. 
Основач-единствен содружник: Петрова Бранимир-

ка од Неготино со основачки влог од 161.500,00 денари 
или 2.650 евра. 

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 
01.24, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 50.10, 50.20, 
50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
72.20, 72.30, 74.12, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности 
во надворешнотрговскиот промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со СР 
Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, компен-
зациони работи, комисиона продажба, превоз на стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 
Застапување: Петрова Бранимирка од Неготино-уп-

равител со неограничени овластувања во внатрешниот 
и надворешнотрговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3117/02.            (21162) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3116/02 од 28.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047061?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за  трговија и угостителство ЈО-МИ 2002 увоз-извоз 
ДООЕЛ Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 89. 
Се основа ДООЕЛ согласно Законот за трговски 

друштва врз основа на Изјава бр. 01/02 од 06.06.2002 
година. 
Фирма и седиште: Друштво за трговија и угости-

телство ЈО-МИ 2002 увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. 
�Маршал Тито� бр. 89. 
Скратен назив: ЈО-МИ 2002 ДООЕЛ Неготино. 
Основач-единствен содружник: Андоновски Јован 

од Неготино со основачки влог од 161.500,00 денари 
или 2.650 евра. 
Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 

01.24, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 50.10, 50.20, 
50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
72.20, 72.30, 74.12, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности 
во надворешнотрговскиот промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со СР 
Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, компен-
зациони работи, комисиона продажба, превоз на стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 
Застапување: Андоновски Митко од Неготино-уп-

равител со неограничени овластувања во внатрешниот 
и надворешнотрговскиот промет. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3116/02.            (21163) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3008/02 од 28.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046953?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ТИРО ДООЕЛ увоз-
извоз, Скопје, ул. �Волгоградска� бр. 19/17, Скопје. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-

ги ТИРО ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје, ул. �Волгоград-
ска� бр. 19/17. 
Скратена ознака на фирмата е ТИРО ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје. 
Основач на друштвото е Цвета Турновалиева од 

Скопје. 
Дејности: 01.24, 01.25, 01.30, 01.40, 15.12, 15.13, 

15.81/1, 15.85, 15.87, 15.93, 15.98, 25.22, 25.24, 26.52, 
26.53, 28.62, 28.63, 36.50, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.53, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84 и во НТР-надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународ-
на шпедиција, реекспорт и консигнација. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. Не одговара. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целиот свој имот.  
За управител без ограничување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет се именува лицето 
Цвета Турновалиева од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3008/02.            (21164) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3071/02 од 08.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047016?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги БОЕМИ-МИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Анри Барбис� бр. 58/2-1, 
Скопје. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-

ги БОЕМИ-МИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Седиште: ул. �Анри Барбис� бр. 58/2-1, Скопје. 
Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.21, 45.22, 45.23, 

45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.57, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 74.20/2, 74.20/3, 63.40, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со сосед-

ните земји, меѓународен транспорт на стоки во друм-
скиот сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународен 
друмски сообраќај, меѓународна шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. Друштвото за об-
врските во правниот промет со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то ќе го застапува лицето Спасевска Мирјана од Скоп-
је-управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3071/02.            (21165) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2956/2002 од 11.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046901?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на  Друштвото за произ-
водство на електроди за заварување РОТЕКС-ЈУГ 
ДОО, ул. �15 Корпус� бр. 1, Скопје. 
Дејности: 11.20, 27.35, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 

28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.73, 28.74, 
29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.62, 45.31, 
45.33, 45.34, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.17, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.65, 51.66, 52.46, 52.74, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 71.34, 74.12, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.84. Надворешна трго-
вија: надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, увоз на репроматеријали за производство на елек-
троди за заварување, надворешна трговија со прехран-
бени производи, посредување во надворешнотрговски-
от промет, реекспорт, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и Југославија, меѓународен тран-
спорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, зас-
тапување на странски фирми, консигнациони работи, 
комисиони работи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се именува лицето Си-

меон Нојковски од Скопје, со стан на ул. �Иван Коза-
ров� бр. 8. Управителот ќе го застапува и претставува 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2956/2002.                                                                (21166)       
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3188/02 од 15.07.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02047133?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговец-поединец на Автосер-
вис и промет МОТОРКРАФТ ЏОНИ-69 ТП Башким 
Шаип Шаини Тетово, ул. �Бр. Миладинови� бр. 192/а. 
Дејности: 50.10-продажба на моторни возила, 50.20-

одржување и поправка на моторни возила, 50.30/2-про-
дажба на мало на делови и прибор за моторни возила. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокупни-
от свој имот. 
Лице овластено за застапување е Башким Шаип 

Шаини-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3188/02.            (21167) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3317/2001 од 12.07.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 0204835?-4-09-000, го запиша во трговскиот 
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регистар основањето на експозитура на АД РАДОБАНК 
СКОПЈЕ ул. �Јуриј Гагарин� бр. 17, Скопје. 
Се врши упис на делови на субјектот-експозитури:  
1. АД РАДОБАНК Скопје-Експозитура Гостивар, 

ул. �Браќа Ѓиновски� бр. 156, Гостивар. 
2. АД РАДОБАНК СКОПЈЕ-Експозитура Штип, ул. 

�Ванчо Прке� бб, Штип. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3317/2001.           (21168) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1952/02 од 04.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02045901?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на ТП на Промет на ма-
ло ТРГО БУРИМ-КОМЕРЦ ТП Сизан Ремзи Селими, 
Профитен центар-пазар Ѓорче Петров, Скопје. 
Назив: Промет на мало ТРГО БУРИМ-КОМЕРЦ 

ТП Сизан Ремзи Селими. 
Седиште: Профитен центар-пазар Ѓорче Петров, 

Скопје. 
Основач е Сизан Селими од Скопје, ул. �Његошче-

ва� бр. 33. 
Дејности: 52.41, 52.48, 52.62. 
Застапување: Сизан Селими-управител без ограни-

чување. ТП во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1952/02.            (21169) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2998/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046943?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговско друштво ка-
ко ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги РОЛЕ ДООЕЛ извоз-увоз Куманово, ул. �Тоде 
Думба� бр. 62. 
Дејности: 20.30, 24.51, 24.52, 25.21, 45.42, 50.10, 

50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.70, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.46, 52.48, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.12, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
посредување и застапување, застапување и продажба 
на странска стока од консигнациони складишта и вр-
шење на сервисни услуги за одржување на увезената 
опрема и трајни добра за лична потрошувачка, привре-
мен увоз односно извоз на стоки и опрема заради про-
изводство и пружање на услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целокупниот свој имот. 
Зафировски Бранко-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2998/2002.           (21171) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3141/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047086?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
услужно друштво  ТИТАН 2002 ДООЕЛ Гостивар, Ле-
ска 1бб. 
Основач на друштвото е Касовски Ненад од Гости-

вар, Леска 1 бб. 
Дејности: 14.11, 14.21, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 

18.22, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 

24.16, 26.14, 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.52, 26.70, 
28.11, 28.21, 28.61, 28.62, 28.71, 28.72, 30.02, 33.30, 
36.14, 37.10, 45.21/1, 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, 50.30/3, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.43, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/12, 74.20/3, 
74.20/5, 74.40, 74.84, 93.04, 93.05. Надворешно-тргов-
ско работење: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во областа на 
прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во ме-
ѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, 
малограничен промет со соседните земји Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија, изведување на градеж-
ни работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Управител е Касовски 
Ненад-без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3141/02.            (21172) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3210/02 од 10.07.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02047155?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЦЕР-ИНДУСТРИЈА ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. �16 Македонска бригада� бр. 18. 
Содружници: Благоја Темелковски од Скопје, ул. 

�Симче Настевски� бр. 2-б и Бранко Наџински од 
Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 94/2-6. 
Дејности: 26.21, 26.25, 27.42, 27.44, 27.45, 27.21, 

27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.75, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 
33.10, 33.10/1, 33.20, 33.40, 33.50, 36.63, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 
72.10, 72.20, 72.60, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во об-
ласта на прометот со стоки и услуги, застапување на 
странски лица, консигнациона и комисиона продажба, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, малограничен промет со Грција, Буга-
рија, СР Југославија и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените об-
врските одговара со сите свои средства. 
Застапување-Бранко Наџински-управител без огра-

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

3210/02.            (21173) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3218/2002 од 15.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047163?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, транспорт, трговија и туристички услуги БМР 
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ТРАВЕЛ КОМПАНИ АГ ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово, ул. �Ѓ. Петров� бр. 40. 
Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 

15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 
74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. Надворешно работе-
ње: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угос-
тителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Марко Шелер од Фолкетсвил/ЦХ, како лице овластено 
за застапување во внатрешниот и  надворешнотргов-
скиот промет, без ограничување. 
Основач е Марко Шелер од Фолкетсвил/ЦХ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3218/2002.           (21174) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2376/2002 од 6.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046321?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Промет на ма-
ло РЕЏО КОМЕРЦ-ПРОМ ТП Реџеп Идриз Скендери, 
с. Шишево, Сарај. 
Назив: Промет на мало РЕЏО КОМЕРЦ-ПРОМ ТП 

Реџеп Идриз Скендери. 
Седиште: с. Шишево-Сарај. 
Основач е Реџеп Скендери од с. Шишево. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.33. 
Застапување: Реџеп Скендери-управител без огра-

ничување.  
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2376/2002.           (21176) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3150/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047095?-6-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на ТП за угостителство Б 
и Сашко Петар Стамков, ул. �Маршал Тито� бр. 13, с. 
Негорци, Гевгелија. 
Дејности: 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 92.34. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот 
свој имот. Лице овластено за застапување е Сашко 
Стамков-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3150/02.            (21177) 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3213/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047158?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за трговија и услуги ИГОР 2002 ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Лука Геров� бр. 9/8. 
Содружник е Игор Димов од Скопје. 
Управител е Игор Димов од Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.72, 15.81/1, 15.81/2 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 
15.98/1, 15.98/2, 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, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.21, 
71.33, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 
74.84. Во НТР друштвото ќе извршува: надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање, консигнациони складишта, комисионо работење, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3213/02.            (21178) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2402/2002 од 11.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046347?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштвото ШАТЕКС 
ДОО Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Скопје, 
ул. �Петар Михов� бр. 7. 
Скратен назив: Шатекс ДОО Скопје. 
Основачи: Ејупи Наим од Скопје, ул. �Струмичка� 

бр. 3/1-9 и Ејупи Вулнет од Скопје, ул. �Струмичка� 
бр. 3/1-9. 
Средства: средствата за основање изнесуваат вкуп-

но 170.800,00 денари или 2.800 евра. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во ви-

сина на основачкиот влог. 
Дејности: 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 

51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.84. Надворешно работе-
ње: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт, шпедиција и сообраќајно-агенци-
ски и туристички работи со странство, реекспорт, кон-
сигнација, комисиона продажба, посредување во над-
ворешнотрговскиот промет и застапување на странски 
лица, купување на стоки во странство и нивна продаж-
ба во странство, малограничен промет со Албанија, СР 
Југославија, Бугарија и Грција. 
Обврски и права: друштвото во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. 
Управител е Ејупи Наим од Скопје, ул. �Струмич-

ка� бр. 3/1-9-управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2402/2002.           (21179) 



Стр. 26 - Бр. 70 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 септември 2002 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3118/2002 од 28.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047063?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија и угостителство ЛАВА увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Неготино, ул. �Фемо Кулаков� бр. 61. 
Се основа ДООЕЛ согласно Законот за трговски 

друштва врз основа на Изјава бр. 01/02 од 06.06.2002 год. 
Фирма и седиште: Друштво за трговија и угости-

телство ЛАВА увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. �Фемо 
Кулаков� бр. 61. 
Скратен назив: ЛАВА ДООЕЛ Неготино. 
Основач-единствен содружник: Димов Јордан од 

Неготино со основачки влог од 161.500,00 денари или 
2.650 евра. 
Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 

01.24, 01.41 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 50.10, 50.20, 
50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
72.20, 72.30, 74.12, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности 
во надворешнотрговскиот промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со СР 
Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, компен-
зациони работи, комисиона продажба, превоз на стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 
Застапување: Димова Соња од Неготино-управител 

со неограничени овластувања во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3118/2002.           (21180) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3267/02 од 12.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047212?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, градежништво и услуги ТЕРМОТЕХ-
НИКА ДООЕЛ експорт-импорт, ул. �Б. Кидрич� бр. 
256, Гостивар. 
Друштвото е основано со Изјава од 24.06.2002 го-

дина.  
Единствен содружник на друштвото е лицето Афет 

Билали од с. Чегране-Чегране. 
Дејности: 15.98/2, 29.12, 29.13, 29.23, 29.24, 33.20, 

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, 50.30/1, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84. Надворешно-тр-
говско работење: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 

производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, заста-
пување и посредување, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, изведување градежни и инвестициони 
работи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските презе-
мени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Афет Билали-управител со неограничени овласту-

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

3267/02.            (21181) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3294/02 од 12.07.2002 година, во регистарска-
та влошка го запиша во трговскиот регистар основање-
то на трговско друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, градежништво, трговија, угостителство, 
услуги и други компјутерски активности КОМПАНИ-
ЈА РАШИДИ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. 
�Браќа Гиноски� бр. 4. 
Друштвото е основано со Изјава за основање од 

01.07.2002, а единствен содружник е Рашиди Садат од 
Гостивар. 
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, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.3, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, интер-
нет кафе, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05. Надвореш-
на трговија: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување, консигнација, коми-
сиона продажба, реекспорт, услуги што се во врска со 
меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, 
складирање, агенциски услуги во транспортот и сл.). 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските нас-
танати во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и 

надворешното работење е Рашиди Садат, управител 
без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3294/02.            (21182) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3302/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047247?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Трговец поеди-
нец  такси ШУКО Рамиз Шукри Лесковица ТП Скопје, 
бул. �Македонско-косовска бригада-50� бр. 1. 
Основач е Рамиз Лесковица од Скопје, бул. �Маке-

донско-косовска бригада-50� бр. 1. 
Дејност: 60.22-такси превоз. 
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Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица тргове-
цот-поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот 

промет е Рамиз Лесковица-управител без ограничува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3302/2002.           (21183) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2718/2002 од 11.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046663?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговско друштво ка-
ко ДОО на Друштвото за трговија, производство и ус-
луги Г. Н. П. експорт-импорт ДОО Гевгелија, ул. �Бу-
левар Гевгелија� бр. 110, Гевгелија. 
Основачи содружници: Георгиос Пуцикис од Со-

лун, Република Грција и Николаос Пуцикис од Солун, 
Република Грција. 
Дејности: 11.20, 20.30, 20.40, 20.51, 27.51, 27.53, 

27.54, 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, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.11, 45.12/1, 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, 50.30, 50.40/1, 50.40, 50.50, 50.30/1, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 63.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 60.24, 63.30, 74.30, 74.84, 
63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, зас-
тапување на странски фирми и реекспорт, комисиона 
продажба и консигнација, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со Република Грција, Република 
Бугарија, Република Албанија и СРЈ. 
Во правниот промет со трети  лица друштвото иста-

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

надворешниот промет е Георгиос Пуцикис-управител 
со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2718/2002.           (21185) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3060/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047005?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија, транспорт и услуги ЕЛЕК-
ТРО УНИВЕРЗАЛ БТ ДОО извоз-увоз, ул. �Марко 
Орешковиќ� бр. 76, Скопје. 
Скратен назив: ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛ БТ ДОО.  
Основачи се Бојчо Ефремов, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 

93а, Скопје и Тоне Пешевски, ул. �Марко Орешковиќ� 
бр. 76, Скопје. 
Дејности: 31.50, 25.23, 25.24, 26.15, 26.23, 26.24, 

26.26, 28.75, 29.23, 29.71, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 
31.61, 31.62, 32.10, 36.63, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.50, 51.15, 
51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
74.84, 93.05. Надворешна трговија: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен превоз на пат-
ници, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, малог-
раничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица одговара лично со целиот свој 
имот. 
Лица овластени за застапување во внатрешната и 

надворешната трговија се: Бојчо Ефремов и Тоне Пе-
шевски-управители без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3060/2002.           (21186) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1442/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045394?-8-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тран-
спорт, трговија и услуги ГОШ-ТРАНС ДООЕЛ експорт-
импорт Арачиново, с. Арачиново, Арачиново. 
Се врши основање на ДООЕЛ по ЗТД. 
Називот е: Друштво за транспорт, трговија и услуги 

ГОШ-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Арачиново, с. 
Арачиново, Арачиново. 
Скратен назив: ГОШ-ТРАНС ДООЕЛ експорт-им-

порт Арачиново. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 

50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 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, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
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, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 92.33, 
92.34, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05. 
Се запишува Наип Јонузи како управител без огра-

ничување. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

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

надворешниот промет е Наип Јонузи-управител без ог-
раничување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1442/2002.           (21187) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 11797/98 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027093?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги РОС увоз-извоз Звонко и др. 
ДОО, ул. �Даме Груев� бр. 5, блок 3, Скопје. 
Основачи: Звонко Живковски од Скопје, ул. �Вла-

димир Комаров� бр. 15/50 и Александар Маниќ од 
Скопје, ул. �Васил Ѓорѓов� бр. 33а-5. 
Средства: средствата за основање изнесуваат вкуп-

но 340.700,00 денари или 11.000 ДМ. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во ви-

сина на основачкиот влог. 
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Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 

17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 24.42, 36.63, 50.10, 50.30/2, 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, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.62, 51.64, 51.66, 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, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 
74.13, 74.40, 74.84, 60.21, 60.24, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки, лица и шпедиција, консигнациона продажба, ре-
експорт, посредување и застапување на прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Гр-
ција, СР Југославија и Албанија. 
Обврски и права: друштвото во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. 
Управител е Звонко Живковски, ул. �Владимир Ко-

маров� бр. 15/50-управител со неограничени овласту-
вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11797/98.           (21188) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2871/02 од 12.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046816?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за трговија, промет, услуги и угостителство ВЕНДА 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Јоаким Крчоски� 
бр. 3, Скопје. 
Дејности. 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.22, 50.30/1, 50.10, 51.47, 51.70, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.44, 52.48, 52.26, 52.45, 52.12, 55.12, 
55.11, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
74.20/3, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување, консигна-
ција и комисион, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, туристички и угос-
тителски услуги. 
За обврските преземени во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговара со целиот свој имот.  
Управител на друштвото е Снежана Дроца од Скоп-

је, која ќе го претставува друштвото во надворешниот 
и внатрешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2871/02.                          (21189) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2578/2002 од 27.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046523?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговско друштво ка-
ко ДОО на Друштвото за градежништво и градежни ус-
луги 4 БТ ДОО, ул. Фуштанска� бр. 67, Скопје. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 

51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 71.21, 63.30, 63.40, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 
74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 
92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 
92.62, 92.72, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. Надворешно-тр-
говски промет: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во областа на 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со сите соседни земји, меѓународна шпедиција, 
туристички услуги во странство, консигнација, коми-
сион, привремен увоз-извоз. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
За управител без ограничување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет се именува лицето 
Александар Трпевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2578/2002.           (21190) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3078/2002 од 03.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047023?-8-11-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја, градежништво, инженеринг, услуги и агенција за 
недвижности ЛУКС-БИЛД ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �Волгоградска� бр. 7/21. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 

14.50, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.15, 22.2, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66, 26.70, 40.30, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.43, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 
71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05. Во 
надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, меѓуна-
роден транспорт на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го застапува лицето Горан Мирковиќ-уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3078/2002.           (21192) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2982/2002 од 11.07.2002 година, во регистар-
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ската влошка бр. 02046927?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговско друштво ка-
ко ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија на 
големо и мало Р. М. Г.-Лиљана Гавриловска ДООЕЛ 
Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 155, кула 1, ло-
кал 23. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 22.21, 22.23, 22.31, 32.20, 

45.31, 45.32, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/2, 50.50, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.43, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 51.65, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 71.34, 72.50, 
74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Основачки влог на друштвото изнесува 158.600,00 

денари или 2.600 евра. 
Управител на друштвото е Лиљана Гавриловска, 

управител без ограничување. Лиљана Гавриловска  ќе 
го застапува друштвото во надворешнотрговското ра-
ботење без ограничување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица за преземените обврски 
одговара со целиот имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2982/2002.           (21193) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3212/02 од 15.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047157?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги СЕЛЕНА-ЈУГ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Македонска преродба� бр. 
79-3/11. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 

15.89, 15.98/1, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 92.32, 92.33, 92.34, 92.72, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнацио-
на продажба, меѓународен превоз на патници и стоки 
во друмскиот сообраќај, туристички услуги во земјата 
и во странство, услуги на внатрешна и меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, 
Албанија, Бугарија и Грција. 
Ефтим Таушанов-управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој капитал. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3212/02.                          (21194) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3132/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047077?-8-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на трговско друштво на 
Друштвото за трговија и посредување МИНЕРАЛЕК-
СПОРТ ДООЕЛ Скопје, ул. �Чедомир Кантарџиев� бр. 
17, Скопје. 
Основач: Владимир Шахов од Скопје. 
Управител: Владимир Шахов од Скопје, управител 

без ограничување. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/3, 51.12, 51.13, 51.14, 

51.15, 51.18, 51.19, 51.43, 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, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.21, 67.12, 67.13, 70.11, 70.20, 71.21, 
71.34, 74.1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84. Дејности во над-
ворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување, застапување 
на странски фирми, реекспорт, консигнација, лизинг, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот 
сообраќај. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3132/2002.           (21195) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2875/2002 од 04.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046820?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговско друштво ка-
ко ДОО на Друштвото за градежништво, трговија и ус-
луги ГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ 2002 ДОО експорт-им-
порт Тетово, ул. �Страшо Пинџур� бр. 34. 
Основачи се: Бошкоски Панче од Тетово, ул. �Ѓ. 

Симоски� бр. 10  и Бошкоски Бошко од Тетово ул. �Ѓ. 
Симоски� бр. 10. 
Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 

45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.42, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.12, 63.40, 71.10, 74.12, 
74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, зас-
тапување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци во друмскиот сообраќај, изведување на градежни ра-
боти во странство, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го застапува Бошкоски Панче, управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2875/2002.           (21196) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2113/2001 од 22.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041359?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство и трговија ВИНАРСКА ВИЗБА КИТ-
ВИН ДОО ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 2-2/6, Кавадарци. 
Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство и 

трговија ВИНАРСКА ВИЗБА КИТВИН ДОО, ул. 
�Вељко Влаховиќ� бр. 2-2/6, Кавадарци. 
Содружници на друштвото се Златко Китев, ул. 

�Вељко Влаховиќ� бр. 2-2/6, Кавадарци и Натка 
Китева, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 2-2/6, Кавадарци.  
Седиштето на ТД е во Кавадарци, ул. �Вељко Вла-

ховиќ� бр. 2-2/6. 
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Дејности: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91 

15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.60, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и ту-
ристички услуги, реекспорт, посредување и застапува-
ње на прометот со стоки и услуги, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Управител и застапник на ТД во надворешен про-

мет е Златко Китев-управител без ограничување во ов-
ластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2113/2001.           (21197) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3279/02 од 12.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047224?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ВИЛИ-ЕКСТРА 
ДООЕЛ Куманово, ул. �Тодор Велков� бр. 4/1. 
Дејности: 15.51, 15.81, 15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.53, 

17.54, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 
20.30, 25.22, 28.11, 28.73, 28.75, 36.22, 37.10, 50.30/1, 
50.50, 50.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен друмски со-
обраќај на стоки и патници, меѓуграничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и Р Србија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Основач, управител на друштвото е Трајановиќ Ев-

генија, Куманово, ул. �Тодор Велков� бр. 4/1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3279/02.                          (21198) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3272/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047217?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за маркетинг, реклама и пропаганда ПОЛИПЛАНО 
ДОО кеј  �13 Ноември� бр. 1/5, I реон, Скопје. 
Содружници со Договор од 20.06.2002 год.: Јоаннис 

Полиракис од Република Грција и Александра Кузма-
новска од Скопје, со стан на кеј �13 Ноември� бр. 1/5. 

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 24.17, 24.30, 24.64, 
24.65, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 22.24, 26.12, 26.13/2, 
26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.82/2, 
36.63, 37.20, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 91.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 
92.32, 92.33, 92.40, 92.62, 93.02, 93.05. Во надворешно-
трговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните 
дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, реекспорт, маркетинг и истражување на пазарот, 
економска реклама и пропаганда, комисиона и консиг-
национа продажба на стоки, застапување на странски 
фирми и посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, купување на стоки во странство и продажба на ис-
тите во странство, малограничен промет со Грција, Бу-
гарија, СР Југославија и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, со неограничени ов-
ластувања. За преземените обврски во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го претставува и застапува управителот 
Александра Кузмановска-управител без ограничување 
во овластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3272/2002.           (21199) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 969/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044925?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги ОРИОН ЦОМ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
�18 Ноември� бр. 27 б, Гостивар. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 22.25, 22.31, 22.32, 

22.33, 30.02, 51.35, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.19, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.32, 51.37, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.70, 
51.31, 51.54, 51.53, 51.56, 51.13, 51.64, 52.22, 52.51, 52.24, 
52.25, 52.11, 52.12, 52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реекспорт. 
Управител - Ѓурковиќ Маријан. 
Основач е Ѓурковиќ Илина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

969/2002.                                   (12251) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 443/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044400?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги БУКО ДОО увоз-извоз, Скопје, 
ул. �Алекса Дундиќ� бр. 91-б, Скопје.  
Основање на друштво со ограничена одговорност. 

Основачи на друштвото се Игор Купрешанин од Скопје, 
ул. �Алекса Дундиќ� бр. 91-б и Горан Купрешанин, ул. 
�Алекса Дундиќ� бр. 91-б. 
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Седиштето на друштвото е во Скопје на ул. �Алекса 

Дундиќ� бр. 91-б. 
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 

БАКО ДОО увоз-извоз Скопје. 
Дејности: 28.34, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 

28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.15, 51.19, 51.38, 
51.39, 51.43, 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, 52.25, 
52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.12, 
74.84, откуп на сточарски и земјоделски производи, су-
рова кожа, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, живина, 
свињи, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, 
печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семиња, 
фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци 
и друго, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски фирми и реекспорт, посредува-
ње, комисиони работи, консигнациони работи и малог-
раничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во прометот со трети лица друштвото одговара со цели-
от свој имот. Лице овластено за застапување во внатре-
шен и надворешен промет е Игор Купрешанин - управи-
тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

443/2002.                                   (12253) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1340/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045295?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП на Стојановска Живко 
Антица СТИЛ-АНЕ Фризерско студио ТП ул. �4-ти Ју-
ли� бр. 43-2/7, Скопје. 
Основање на ТП. 
Основач и управител е Стојановска Антица. 
Назив: Стојановска Живко Антица СТИЛ-АНЕ Фри-

зерско студио ТП. 
Седиште: ул. �4-ти Јули� бр. 43-2/7, Скопје. 
Дејност: 93.02. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а одговара со средствата со кои 
располага - лично. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1340/2002.                                   (12254) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 306/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044263?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ШАЛАЈКО М ДООЕЛ с. Не-
горци, Гевгелија.  
Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-

извоз ШАЛАЈКО М ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија. 
Основање на трговско друштво како ДООЕЛ. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 

увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДООЕЛ. 
Седиште: с. Негорци, Гевгелија. 
Основач е Илија Мицев од с. Негорци, Гевгелија кој 

е и управител на друштвото. 
Основачот за обврските на друштвото не одговара, а 

ризикот го сноси до висина на влогот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка.  
Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.41/2, 

01.41/3, 14.21, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/3, 15.82/2, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 

17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.25, 22.11, 24.51, 24.52, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
31.62, 50.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.40, 64.20, 65.12/3, 70.11, 70.20, 72.60, 92.33, 92.34, 
93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, продажба во консигнациски складови, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

306/2002.                                   (12256) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1389/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045344?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија  
и услуги РОЈАЛ 02 ДОО увоз-извоз, ул. �Љуботенски 
пат� бр. 23, Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.17, 51.19, 

51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 
51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 63.30, 65.12/3, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, зас-
тапување и посредување во надворешниот промет, ма-
лограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

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

надворешниот промет е Нела Арсовска - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1389/2002.                                   (12257) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1102/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045057?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП АЛБОМАРТ-Колонијал-
на продавница на Дамческа Трајче Менда ул. �Маршал 
Тито� бр. 10/3, с.Д.Лисиче, Скопје. 
Фирмата под која ќе се вршат дејностите: ТП АЛБО-

МАРТ-Колонијална продавница на Дамческа Трајче 
Менда. 
Седиштето на трговецот поединец ќе се наоѓа на ул. 

�Маршал Тито� бр. 10/3, с. Д.Лисиче, Скопје. 
Трговецот поединец ќе се занимава со следните деј-

ности: 52.11 - трговија на мало во продавница претежно 
со храна, пијалоци и тутун, 52.22 - трговија на мало со 
месо и производи од месо, 52.23 - трговија на мало со 
риби, лушпари и мекотели, 52.24 - трговија на мало со 
леб, печива, колачи и слатки, 52.27 - друга трговија на 
мало со храна во специјални продавници, 52.33 - тргови-
ја на мало со козметички и тоалетни препарати, 52.47 - 
трговија на мало со книги, весници и прибор за пишува-
ње. 
Управител на трговецот поединец ќе биде Дамческа 

Менда од с. Петровец, ул.�1� бр. 195. 
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Одговорност на трговецот поединец: одговара лично 

со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1102/2002.                                   (12258) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 818/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044774?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПРИНЦИП ДООЕЛ увоз-из-
воз Куманово, ул. �АВНОЈ� бр. 177, Куманово. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.41, 01.42, 10.10, 10.30, 14.11, 14.21, 14.22, 15.11, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.93, 15.94, 15.98, 16.00, 17.40/1, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 24.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.11, 
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, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.44/1, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 60.23, 60.21, 
62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 72.20, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот.  
Цветковски Виктор - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

818/2002.                                   (12259) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 10532/99 од 12.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02037633?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП Гостилница Т`ГА ЗА ЈУГ 
ТП Љубомир Крсто Блажевски Скопје, ул. �Битпазар-
ска� бр. 74. 
Гостилница Т`ГА ЗА ЈУГ ТП Љубомир Крсто Бла-

жевски, Скопје, ул. �Битпазарска� бр. 74. 
Љубомир Блажевски од Скопје, ул. �Козара� бр. 

64/1-12. 
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. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет ТП одгова-

ра со целокупниот свој имот.  
Љубомир Блажевски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10532/99.                                   (12264) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1115/2002 од 2.04.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02045070?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија, транспорт, угостителство и услуги ЕКО ОТПАД 
ДОО увоз-извоз Маврови Анови с. Маврово.  
Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 51.61, 51.62, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.12, 65.12/3, 63.30, 63.40, 74.14, 74.84, 93.02, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/2, 15.83, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 37.10, 37.20, 
52.50, 52.63, 17.30. 
Во надворешно трговски промет ќе ги врши следни-

те дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, консигнациони и комисиони работи, малог-
раничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сите свои средства. Овластен застапник во внатреш-
ниот и надворешниот промет Диме Димовски - управи-
тел без ограничување. 
Основачи Диме Димовски и Боривоје Синадиноски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1115/2002.                                   (12265) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1769/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02041019?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија,  услуги и производство НАТУРАЛ ДООЕЛ Скопје, 
ул. �II Македонска Косовска Бригада А1� бр. 1.  
Основање на Друштво за трговија, услуги и произ-

водство НАТУРАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. �II Македонска 
Косовска Бригада А1� бр. 1. 
Основач е Пајазит Ќаили од Скопје. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50,40/1, 50,40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.33, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 94.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот со-
обраќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски 
сообраќај, меѓународна шпедиција, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе ис-

тапува во свое име и за своја сметка.  За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот и средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Пајазит Ќаили - упра-
вител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1769/2001.                                   (12266) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 341/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044298?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
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регистар основањето на Трговско друштво за вработува-
ње на инвалидни лица за производство и услуги ИН-
ДУС-СИМАГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Босна и 
Херцеговина� бр. 55 
Дејности: 21.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.98/1, 

15.98/2, 19.30, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.13/2, 26.14, 26.15, 36.11, 36.12,  
36.13, 36.14, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.34, 
51.37, 51.39, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе ис-

тапува во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет друштвото 

одговара со целиот свој имот.  
Марков Мишел - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

341/2002.                                   (12267) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1470/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045422?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП КИ-БОЈ Таксист Тасески Зо-
ран Звонко ул. �Трифун Хаџијанев� бр. 3/1-12, Скопје.  
Дејност: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.  
Лице овластено за застапување во внатрешен промет 

е Тасески Звонко. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1470/2002.                                   (12268) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 13334/99 од 21.02.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02027301?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговско друштво како ДОО на 
Друштвото за производство, трговија, угостителство и 
услуги САРА ХАВАИ  увоз-извоз Мирсад и др. ДОО 
Скопје, ул. �Боро Менков� бр.3/4-14. 
Основачи: Бербери Мирсад од Скопје и Бербери Ре-

фик од Скопје. 
Дејности: 17.40/1, 17.54/1, 17.54/2, 50.10, 50.20, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84. 
Дејности во надворешно трговски промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, превоз на патни-
ци во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока 
во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и 
застапување на странски фирми, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Бербери Мирсад управител со 
неограничени овластувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13334/99.                                   (12269) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 862/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044818?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и угостителство ЧЕРНЕК ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Антон Попов� бр. 9/2. 
Со Изјава за основање на ДООЕЛ од 30.01.2002 го-

дина, основано е Друштво за производство, трговија и 
угостителство кое во правниот промет ќе настапува под 
фирма: Друштво за производство, трговија и угостител-
ство ЧЕРНЕК ДООЕЛ увоз-извоз. 
Седиштето на фирмата е во Скопје, ул. �Антон По-

пов� бр. 9/2. 
Скратениот назив на фирмата е Друштво за произ-

водство ЧЕРНЕК ДООЕЛ Скопје. 
Основач на друштвото е Војо Богоевски од Скопје, 

ул. �Антон Попов� бр. 9/2. 
Предметот на работењето на друштвото ќе се оства-

рува преку следните дејности:  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, 
05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.15, 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, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 93.01, 93.05. 
Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги 

врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во надво-
решнотрговскиот промет,  меѓународна шпедиција и ту-
ристички услуги, консигнација, комисиона продажба и 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во правни-
от промет со целокупниот свој имот.  
Управител на друштвото е Војо Богоевски од Скопје, 

кој го застапува друштвото како во надворешниот така и 
во внатрешниот трговски промет без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

862/2002.                                   (12270) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1234/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045189?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЦЕРАДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Среќко Пужалка� бр. 26-б. 
Со Изјава за основање на друштво со ограничена од-

говорност основано од едно лице (ДООЕЛ), основано е 
друштво кое во правниот промет ќе настапува под фир-
ма: Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕРА-
ДА ДООЕЛ увоз-извоз. 
Седиштето на фирмата е во Скопје, ул. �Среќко Пу-

жалка� бр. 26-б. 
Скратениот назив на фирмата е ЦЕРАДА ДООЕЛ 

Скопје. 
Основач на фирмата-друштвото е Илија Колевски од 

Скопје, ул. �Среќко Пужалка� бр. 26-б. 
Предмет на работењето на друштвото во внатрешни-

от трговски промет ќе бидат следните дејности: 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, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
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15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 17.40/2, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 34.20, 34.30, 35.12, 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, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.01, 93.04, 93.05. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во надво-
решнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и ту-
ристички услуги, консигнација, комисиона продажба и 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во правни-
от промет одговара со целокупниот свој имот.  
Управител на друштвото е Илија Колевски од Скоп-

је, кој го застапува друштвото како во внатрешниот така 
и во надворешниот трговски промет без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1234/2002.                                   (12271) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1699/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045650?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало МИР ТЕКСТИЛ ДООЕЛ ул. �Петар Георги-
ев� бр. 29, Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 

51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 
92.34, 92.40, 92.52, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05. 
Надворешнотрговски промет: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, шпедиција, реекспорт, консигна-
ција, комисион, малограничен промет со сите соседни 
земји, туристички услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства.  
За управител без ограничување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет се именува лицето Мир-
сад Ќатовиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1699/2002.                                   (12272) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1718/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската 

влошка бр. 02045669?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговско друштво за производ-
ство, услуги и трговија ФЕ-АЛ ДООЕЛ експорт-импорт, 
с. Градец, Неготино, Полошко. 
Основан со акт од 29.03.2002 год. 
Единствен содружник: Хазбиј Амети од с. Градец. 
Дејности: 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 

27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
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, 52.72/1, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 
74.12, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување, консигнација и 
комисион, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет со сосед-
ните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, 
туристички и угостителски услуги, изведување на инвес-
тициони работи во странство. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.  
Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Управител Хазбиј Амети, со неограничени овласту-

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

1718/2002.                                   (12273) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 633/2002 од 14.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044590?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
промет и услуги АЗОК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Првомајска-2� бр. 11, Скопје. 
Основач: Зоран Журевски од Скопје, ул. �Првомај-

ска-2� бр. 11. 
Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 

АЗОК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Првомајска-2� бр. 
11, Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/1, 01.13/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.7, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 16.00/1, 17.40/1, 17.40/2, 
17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.50, 36.61, 36.62, 45.1, 45.21, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.3, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84, 92.71, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

633/2002.                                   (12274) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4824/2000 од 24.07.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02032767?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар Автотакси БУРИМ ТП Хесат Јонуз Сулемјани 
с. Визбегово, Чаир. 
Основач: Хесат Јонуз Сулејмани с. Визбегово Чаир. 
Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
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Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

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

лица одговара лично со целиот свој имот.  
Овластување: Хесат Јонуз Сулејмани, управител без 

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

4824/2000.                                   (12275) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1216/2002 од 15.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045171?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, угостителство и услуги 
АМИНА ДООЕЛ увоз-извоз, Ростуше с. Велебрдо. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 65.12/3, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.23, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 74.12, 93.02, 27.51, 27.52, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 
28.52. 
Во надворешно-трговскиот промет ќе ги врши след-

ните дејности: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен 
превоз на патници, меѓународен транспорт на стоки, зас-
тапување и посредување во надворешен промет, коми-
сионо и консигнационо работење, изведување инвести-
циони работи во странство со свои работници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

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

одговара со сите свои средства.  
Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот 

промет е лицето Рефик Исмаили - управител без ограни-
чување. 
Основач е лицето Рефик Исмаили. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1216/2002.                                   (12251) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 622/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044579?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги НИКСИ ДООЕЛ Куманово, ул. �Ѓорче 
Петров� бр. 303. 
Се основа Друштво за производство, трговија и услу-

ги НИКСИ ДООЕЛ Куманово. 
Скратен назив НИКСИ ДООЕЛ Куманово, со седиш-

те на ул. �Ѓорче Петров� бр. 303, Куманово. 
Основач на друштвото е Вучковски Тони од Кумано-

во.  
Друштвото ќе ги извршува следниве дејности:01.21, 

01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.51, 51.53, 

51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.82, 74.83, 74.84. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-

ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, консигнациона продажба, реекспорт и 
посредување, меѓународна шпедиција, меѓународен 
друмски превоз на стоки и патници, сообраќајно агенци-
ски работи, туристички работи со странство, малограни-
чен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

лица друштвото одговара со сите средства со кои распо-
лага. 
Вучковски Тони - управител со неограничено овлас-

тување во внатрешниот и надворешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

622/2002.                                   (12277) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1061/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045016?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ДУШАН МЛИН ДООЕЛ с. Скачковце 
Општина Орашац. 
Се основа Друштво за производство, трговија и услу-

ги ДУШАН МЛИН ДООЕЛ с. Скачковце Општина Ора-
шац. 
Основач на друштвото е Велковски Горан од Кума-

ново. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 15.61, 

15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 
15.87, 50.10, 50.20, 50.50, 51.11, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-

ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, консигнациона продажба, реекспорт и 
посредување, меѓународна шпедиција, меѓународен 
друмски превоз на стоки и патници, сообраќајно агенци-
ски работи, туристички работи со странство, малограни-
чен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

лица друштвото одговара со сите средства со кои распо-
лага. 
Велковски Горан - управител со неограничено овлас-

тување во внатрешниот и надворешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1061/2002.                                   (12278) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1301/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045256?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЦВЕТ ПРОМЕТ ДООЕЛ с. Дреново, Ка-
вадарци. 
Основач: Атанасов Цветан од с. Дреново, Кавадарци. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 15.98/2, 60.23, 60.24, 63.40, 

55.11, 55.30/1, 55.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
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51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 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, 74.84. 
Надворешно-трговски промет: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи и превоз на стоки во меѓународ-
ниот друмски сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

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

лица друштвото одговара со целиот свој имот.  
Лице овластено за застапување Атанасов Цветан - 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1301/2002.                                   (12279) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1406/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045361?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП за трговија на мало со прех-
ранбени и непрехранбени производи Л Е Н И  - А Ленка 
Атанас Атанасова, ул. �Финска� бб. лок. 36, Скопје. 
Основање на трговец-поединец (ТП) согласно ЗТД. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-

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

трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.  
Основач и управител на ТП е Ленка Атанас Атанасо-

ва од Скопје, со неограничени овластувања. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 

52.33, 52.47, 52.48. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1406/2002.                                   (12280) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1074/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045029?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП Авто такси Л-Д ТП Ласте 
Андреја Доневски ул. �Пребондова� бр. 12, Скопје. 
Основач: Ласте Доневски од Скопје, ул. �Пребондо-

ва� бр. 12. 
Дејности: 60.22, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица, управителот Лас-

те Доневски од Скопје, ул. �Пребондова� бр. 12, наста-
пува во свое име и за своја сметка а за обврските одгова-
ра со целиот свој имот.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1074/2002.                                   (12281) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1163/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045118?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за компјутерски ус-
луги и трговија НЕТПЕЈ ДОО експорт-импорт Скопје,   
ул. �Максим Горки� бр. 14/4, Скопје. 
Друштвото е основано со акт бр. 01-1. Основачи се 

Александар Поповски и Ѓоко Јовановски од Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 

15.52, 15.81, 15.82, 15.89, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 
30.02, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 55.11, 55.30, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.84. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе нас-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства.  

За управител се именува Ѓоко Јовановски од Скопје 
со неограничени овластувања во внатрешниот и надво-
решниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1163/2002.                                   (12282) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1322/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045277?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПЕ-ТАМИ ДООЕЛ експорт-
импорт ул. �Првомајска� бр. 19, Богданци. 
Основач: Петкова Ана од Богданци. 
Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 

17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, услуги на меѓународна шпе-
диција, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со сите свои средства.  
Ана Петкова - управител со неограничени овласту-

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

1322/2002.                                   (12283) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1422/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045374?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ВАСОВ ЕЛЕКТРИКА ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Карл Хрон� бр.60А. 
Содружници-основачи: Столе Сандевски и Валенти-

на Сандевска од Скопје, ул. �Карл Хрон� бр. 60А. 
Дејности: 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 

27.21, 27.22, 27.33, 27.34, 27.35, 28.12, 28.11, 28.40, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 31.30, 31.40, 
31.61, 31.62, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.22, 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, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.21, 
52.12, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 72.50, 72.60, 74.12, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки, услуги и патници, услуги на меѓународна шпеди-
ција, застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги. 



10 септември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 70 - Стр. 37 
 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сите свои средства.  Столе Сандевски - управител со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1422/2002.                                   (12284) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1278/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045233?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, превоз, трговија и услуги ГЛОБ-ИМПЕКС ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Антон Попов� 
бр.11/15, Скопје. 
Се врши основање на ДООЕЛ по ЗТД. 
Називот е Друштво за производство, превоз, трговија 

и услуги ГЛОБ-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �Антон Попов� бр.11/15, Скопје. 
Скратен назив: ГЛОБ-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-

импорт, Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.51, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 

15.85, 20.10/1, 21.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.50, 
50.10, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
51.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.34, 74.12, 
74.20/2, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. 
Се запишува Азем Фејзулов како управител без огра-

ничување. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

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

надворешниот промет е Азем Фејзулов - управител без 
ограничување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1278/2002.                                   (12285) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 305/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044262?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговско друштво на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЕВРО-КОМПАНИ 
увоз-извоз ДОО Гевгелија, ул. �Лена Ковачева� бр. 14. 
Основачи на друштвото се лицата Велевски Лазар од 

Гевгелија со стан на ул. �Илинденска� бр. 5/4 и Кајтазов 
Никола од Гевгелија со стан на ул. �Илинденска� бр. 
5/Б, Гевгелија. 
Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 

52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.47 - трговија на мало со административни и 
судски таксени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.20, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 18.22, 

18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 29.71, 45.42, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 
70.31, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 93.02, 93.04, 92.33, 92.34, 92.61, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, малограни-
чен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообра-
ќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сооб-
раќај, реекспорт, консигнациона продажба. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Кајтазов Никола - управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

305/2002.                                   (12286) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 446/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02044403?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги КОЗЈАК-ТРЕЈД Љатиф ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Јајце� бр.107. 
Друштвото е основано со Изјава бр. 01-1 од 

21.03.2002 година, а основач е Јахија Љатиф од Скопје. 
Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 15.91, 15.98/2, 25.22, 52.24, 

52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 
52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 
50.20, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.54, 51.55, 51.56, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Управител на друштвото во 
внатрешни и надворешнотрговски промет е Јахија Ља-
тиф од Скопје (без ограничување). 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

446/2002.                                   (12287) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1375/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045330?-8-11-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за новин-
ско-издавачка, графичка и трговска дејност ПИРИН 
Ванчо ДООЕЛ Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 27/32. 
Основање на ДООЕЛ. 
Содружник: Ванчо Меанџиски од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 55.22, 55.23, 55.24, 55.25, 55.26, 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, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
21.15, 21.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови. 
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Неограничени овластувања, целосна одговорност, 

лице овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен промет. Ванчо Меанџиски - управител без ограни-
чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1375/2002.                                   (12288) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 520/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044477?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП Минимаркет ХАНИ - 1 ТП 
Абдула Рамадан Абдулахи ул. �Ј. Златаноски� бр. 34, 
Тетово.  
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 

52.33. 
Овластување: Во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка.  
Одговорност: За обврските сторени во правниот про-

мет со трети лица друштвото одговара со целокупниот 
свој имот.  
Овластено лице: Абдула Абдулахи - управител без 

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

520/2002.                                   (12290) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1560/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045511?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговско друштво на Друштво-
то за забавни активности, трговија и услуги О.К. ГЕ-
ИМС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Божидар Рајковиќ� 
бр. 17, Скопје. 
Дејности: 93.04, 50.10, 50.20, 50.19, 51.21, 51.22, 

51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 
52.74, 60.21, 60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, 
92.71, 92.72, 36.50, 36.63. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, ко-
мисиона продажба, продажба на стока во консигнацио-
ни складишта, посредување, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

пува во свое име и за своја сметка.  
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со целокупниот свој капитал. 
За управител на друштвото се именува лицето Тра-

јанос Константинос од Р. Грција кој ќе го претставува 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет. 
Основачи на друштвото се следните содружници: 

Јане Павловски од Скопје, Трајанос Константинос од 
Р. Грција, Димитријадис Димитриос од Р. Грција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1560/2002.                                   (12291) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1561/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045512?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги СКЕНДЕРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Овчеполска� бр. 59. 
Единствен содружник е Скендер Круези од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 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, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40, 71.34, 74.12, 74.84. 
Дејности на надворешнотрговско работење: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, ре-
експорт, застапување на странски фирми и посредување 
во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет 
со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, продаж-
ба на стоки од консигнационен склад. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка.  
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со сите свои средства. 
Управител на друштвото е Скендер Круези. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1561/2002.                                   (12292) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1596/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045547?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство и 
промет на  земјоделски и сточарски производи ГЕН 
БРИД ИНЖЕНЕРИНГ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. ��Вич� бр. 28/19, Скопје. 
Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 

01.25, 01.30, 01.42, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
65.12/3, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.13, 74.14, 74.20/3, 
74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапување на странски фирми и правни лица. 
Основачите вложуваат главница на 2.700 ЕУР или 

164.600,00 ден. Основачи се Драгослав Коцевски и Ар-
сов Илија. Друштвото во правниот промет истапува во 
свое име и за своја сметка а одговара со целокупниот 
свој имот. 
Арсов Илија, управител со неограничени овластува-

ња во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1596/2002.                                   (12293) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1450/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045402?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, услуги и промет на големо и мало ПИШТО-
ЛОВ експорт импорт ДООЕЛ Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 54, Неготино. 
Се организира со Изјава за основање на ДООЕЛ од 

14.03.2002 година, единствен содружник е Лазе Пишто-
лов од Неготино. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 15.31, 55.11, 55.12, 55.21, 

55.21/1, 55.21/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.23, 51.54, 
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51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 61.62, 61.63, 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, 52.24, 52.25, 52.33, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.21, 71.31, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 70.20, 74.82, 74.84, 92.62, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Истапува за свое име и за своја сметка. Одговара со 

сите свои средства. Лице овластено за застапување во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Лазе 
Пиштолов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1450/2002.                                   (12294) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 679/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044635?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и угостителство ПАЗО ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Лазар Поп Трајков� бр. 25/1-3. 
Со Изјава за основање на ДООЕЛ од 30.01.2002 го-

дина, основано е Друштво за производство, трговија и 
угостителство кое во правниот промет ќе настапува под 
фирма: Друштвото за производство, трговија и угости-
телство увоз-извоз ПАЗО ДООЕЛ. 
Седиштето на фирмата е во Скопје, ул. �Лазар Поп 

Трајков� бр. 25/1-3. 
Скратениот назив на фирмата е Друштво ПАЗО ДО-

ОЕЛ Скопје. 
Основач на друштвото е Зоран Жиковски од Скопје, 

ул. �Лазар Поп Трајков� бр. 25/1-3. 
Предметот на работење на друштвото ќе се остварува 

преку следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 11.13/1, 01.13/2, 
10.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 04.02, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 
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, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 
Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги 

врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во надво-
решнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и ту-
ристички услуги, консигнација, комисиона продажба и 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во проме-
тот одговара со целокупниот свој имот.  
Управител на друштвото е Зоран Жиковски од Скоп-

је, кој го застапува друштвото како во надворешниот та-
ка и во внатрешниот трговски промет без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

679/2002.                                   (12295) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1385/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската влош-

ка бр. 02045340?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија и услуги ЗОДАК 
ДОО експорт-импорт Тетово, ул. �Г. Делчев� бр. 198. 
Основачи се Душко Коцевски од Тетово, ул. �Г. Дел-

чев� бр. 198 и Зорка Коцевска од Тетово, ул. �Г. Делчев� 
бр. 198. 
Управител е Зорка Коцевска, без ограничувања. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 
17.54, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
21.25, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.24, 26.30, 26.40, 26.61, 
26.64, 26.65, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 28.74, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 72.50, 
74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 
74.84, 92.32, 92.33, 92.34, 93.02, 93.05, 02.02. 
Друштвото во истапува во свое име и за своја смет-

ка, а одговара со сите свои средства. 
Друштвото во надворешниот промет го застапува 

Насер Абди, управител без ограничување. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување, консигнација, комисиона продажба, ре-
експорт, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија, меѓународен превоз на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1385/2002.                                   (12296) 

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

бр. 1830/2002 од 16.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045781?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АВТОРАМАСТ ДОО увоз-
извоз Тетово, ул. �144� бр. 26. 
Дејности: 50, 50.1, 50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.5, 50.50, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.7, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
70, 70.1, 70.11, 70.3, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка.  
За обврските во правниот промет со трети лица 

друштвото одговара до висина на вложените средства.  
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 

и надворешниот промет е Звонко Блажевски - управи-
тел на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1830/2002.                                   (12297) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1758/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045709?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и инженеринг во градежништвото ТИМ-
ИНГКОМЕРЦ 2 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Исаија 
Мажовски� бр. 42/4-1, Скопје. 
Основање на друштво со ограничена одговорност. 

Основачи на друштвото се Трајче Зафиров од Скопје, 
ул. �Исаија Мажовски� бр. 42/4-1 и Ивана Зафирова, ул. 
�Исаија Мажовски� бр. 42/4-1. 
Седиштето на друштвото е во Скопје на ул. �Исаија 

Мажовски� бр. 42/4-1. 
Назив: Друштво за производство, трговија и инжене-

ринг во градежништвото ТИМ-ИНГКОМЕРЦ 2 ДОО 
увоз-извоз Скопје. 
Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 

45.31, 45.32, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.42/1, 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, 52.27, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
60.24, 63.11, 63.12, 74.20/3, 74.30, 74.82, 74.84, 93.01, 
93.02, откуп на сточарски и земјоделски производи, су-
рова кожа, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, живина, 
свињи, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, 
печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семиња, 
фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци 
и друго, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски фирми, реекспорт, посредува-
ње, комисиони работи, консигнациони работи и малог-
раничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во прометот со трети лица друштвото одговара со цели-
от свој имот. Лице овластено за застапување во внатре-
шен и надворешен промет е Ивана Зафирова - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1758/2002.                                   (12298) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1368/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045323?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија 
и услуги РО-МА-КО ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Казан-
џиска� бр. 18. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 

50.40, 50.40/2, 50.40/3, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.33, 74.13, 
74.40, 74.84, 93.05. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување, пос-
редување, реекспорт,  консигнација, меѓународен превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет 
со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

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

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.   

Основачи: Спасовски Иван од Скопје, ул. �Георги 
Скрижевски� бр. 8-б, Спасовска Роса од Скопје, ул. �Ге-
орги Скрижевски� бр. 8-б. 
Спасовска Роса - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1368/2002.                                   (12299) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1211/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045166?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за градеж-
ништво, транспорт, производство, промет и услуги ОЛ-
БО ТРЕЈД Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Мара 
Јосифова� бр. 6-а, К. Вода. 
Дејности: 17.40, 20.10/1, 28.11, 28.12, 29.71, 45.21/1, 

45.21/2, 45.25, 45.32, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.46, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
70.20, 71.33, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84.  
Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги 

извршува следните дејности: застапување на странски 
фирми, посредување и застапување во надворешнотр-
говскиот промет, услуги во меѓународен транспорт и 
шпедиција, услуги во меѓународно туристичко посреду-
вање, меѓународен промет на стоки и услуги, консигна-
ционо работење, комисионо работење и реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

пува во свое име и за своја сметка.  
Лице овластено за застапување на друштвото е Дра-

ган Стефановски управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1211/2002.                                   (12300) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4566/2001 од 18.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043771?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги КУНА-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-им-
порт, ул. �14 Мај� бр. 32, Кавадарци 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 
34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 
93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југосла-
вија, Бугарија, Грција и Албанија, консигнација, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во друмскиот сооб-
раќај, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција, изведување на градежни работи во стран-
ство. Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Кузманов Наќо - упра-
вител без ограничување. Единствен содружник е Кузма-
нов Наќо. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4566/2001.                                   (12301) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 15310/99 од 26.01.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02024216?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговец-поединец ТП на Авто 
такси ТП КЛАСИК Томе Александар Спасовски с. Со-
пиште, бр. 9, Сопиште.  
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Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одго-
вара со целиот свој имот.  
Основач е Томе Спасовски од с. Сопиште. 
Управител е Томе Спасовски од с. Сопиште, без ог-

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

1531/99.                                   (12303) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1155/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045110?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за градежништво, 
инженеринг, трговија и услуги ВАНКО-ИНЖЕНЕРИНГ 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. �2� бр. 78 нм.Илинден, 
Илинден. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 
15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 
72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 45.11, 
45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет 
со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, консиг-
нација, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, 
меѓународна шпедиција, изведување на градежни рабо-
ти во странство. Неограничени овластувања, целосна од-
говорност. Лице овластено за застапување е Јовановски 
Драге - управител без ограничување. Единствен содруж-
ник е Јовановски Драге. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1155/2002.                                   (12304) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 7852/98 од 22.12.1998 година, во регистарската 
влошка бр. 02007167?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговец поединец БОКИ ТП 
такси превоз Борче Круме Кралевски ул. �Ѓорѓи Сугаре� 
бр. 10/2-6, Скопје.  
Дејности: 60.22 такси превоз. 
Управител и основач на ТП е Борче Кралевски од 

Скопје, ул. �Ѓорѓи Сугаре� бр. 10/2-6 Скопје. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те одговара лично со целиот свој имот.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

7852/98.                                   (12305) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 770/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044726?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија, услуги и превоз КОТА-Т ДООЕЛ увоз-извоз Ку-
маново, ул. �Власто Радоњанин� бр. 16. 
Дејности: 02.01, 02.02, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 21.21, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.73, 28.74, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 

51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапништво 
и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија, туристички работи во странство, меѓународна шпе-
диција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот.  
Лицето овластено за застапување во внатрешен и 

надворешен трговски промет е Јовица Митевски, упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

770/2002.                                   (12306) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1563/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045514?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Трговско радиодифузно-
то друштво - оператор на кабелска мрежа С Т А Р К С  
ДОО ул. �Миле Кипра� бр. 2, Куманово.  
Назив: Трговско радиодифузното друштво - опера-

тор на кабелска мрежа С Т А Р К С  ДОО. 
Скратен назив: С Т А Р К С  ДОО. 
Седиште Куманово, ул. �Миле Кипра� бр. 2. 
Основачи: Бобан Трајковски од Куманово, ул. �Миле 

Кипра� бр. 2, Марјан Стојковски од Куманово, ул. �Ѓуро 
Пуцар Стари� бр. 88 и Игор Михаиловски од Куманово, 
ул. �Ајдучка Чешма� бр. 115 ги исполнуваат условите во 
однос на висината на основачкиот влог.  
Дејности: 64.20 - телекомуникации - дистрибуција на 

радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Управител: Бобан Трајковски - без ограничувања во 

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

1563/2002.                                   (12307) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1346/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045301?-8-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за транспорт, производство, промет 
и услуги АДЕ КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Стојна Стевкова� бр. 149. 
Основач на друштвото е Аднан Шабани од Скопје, 

ул. �Стојна Стевкова� бр. 149. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.30, 

15.82/1, 15.82/2, 15.98/1, 15.98/2, 18.30, 19.10, 19.30, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
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ја со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патни-
ци во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, ма-
лограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со сите свои средства.  
Лице овластено за застапување во правниот промет 

со трети лица е лицето Аднан Шабани - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1346/2002.                                   (12308) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 581/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044538?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МАЗО-КОМПАНИ МЗ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. �Карпош� бр. 24. 
Основач е Стојков Зоранчо од Кавадарци, ул. �Кар-

пош� бр. 24. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 

01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.51, 15.61, 01.30, 15.81/1, 
15.91, 15.93, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.44/4, 50.30/2, 
50.50, 50.30/1, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
74.84, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, зас-
тапување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет со соседните земји СР Југосла-
вија, Бугарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сите свои средства. Лице овластено за застапување во 
внатрешен и НТП е Стојкова Павлина. Управител со не-
ограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

581/2002.                                   (12309) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 612/2002 од 26.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014540, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги - АКВАВЕЛ - ДОО с. 
Велмеј, Белчишта, с. Велмеј, Бечлишта. 
Седиште: с. Велмеј, Бечлишта. 
Содружници: �ЗОГО� ДООЕЛ с. Велмеј, Бечлишта, 

Цветкоски Гоце и Ристески Цветко со Договор од 
22.04.2002 година. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.42, 24.65, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 28.30, 28.61, 28.71, 28.72, 28.75, 
29.11, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 
29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.20, 31.61, 32.10, 32.30, 33.10/1, 35.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.62, 36.63, 45.11, 
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, 50.30/3, 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, 51.42/1, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 
71.40, 74.70, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на земјо-
делски и сточарски производи, шумски плодови и ле-
ковити билки, забавни игри на автомати и слично, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
агенциски услуги во транспортот, услуги на меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет, меѓународна шпедиција, угостителски и турис-
тички услуги, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и на своја сметка-полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целиот свој имот-полна одго-
ворност. 
Лице овластено за застапување на друштвото - уп-

равител Цветкоски Гоце. 
Основната главница изнесува 9.000 евра во денар-

ска противвредност од 549.000 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител и 
тоа: �ЗОГО� ДООЕЛ с. Велмеј, Бечлишта вложува 
6.000 евра, Цветкоски Гоце вложува 1.500 евра и Рис-
тески Цветко вложува 1.500 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

612/2002.                                     (14672) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 618/2002 од 9.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014546, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за производ-
ство, услуги, транспорт и трговија �АРТЕМИДА� увоз-
извоз, Прилеп - ДООЕЛ, Прилеп, ул. �Димче Мирчески 
Банарот� бр. 13. 
Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 

17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 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, 60.21, 60.22, 60.24, 93.04, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, ме-
ѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта за странски стоки, реекспорт, малограничен 
промет. 
Снежана Петреска, управител на друштвото со не-

ограничена одговорност во рамките на запишаните деј-
ности. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

618/02.                                     (14673) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 664/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014592, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, инженеринг и консалтинг �ИЗЕОС� - ДООЕЛ 
Битола, ул. �Мавровска� бр.6. 
Основање на Трговското друштво за производство, 

инженеринг и консалтинг ИЗЕОС - ДООЕЛ Битола, ул. 
�Мавровска� бр. 6, Битола. 
Содружник Љупчо Чачовски од Битола. Основна 

главница 2.660 евра во предмети во противвредност од 
164.900 денари по проценка на овластен проценител. 
Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.52, 28.71, 

28.72, 29.22, 29.24, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 34.20, 
34.30, 36.11, 36.12, 37.10, 37.20, 40.30, 41.00, 45.22, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.18, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.46, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 73.10/2, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 80.42, 15.86, 15.87, 22.13, 
22.15, 45.21/2, 51.37, надворешна трговија со прехран-
бени и непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет, реек-
спорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 
Управител со неограничени овластувања во рамки-

те на запишаните дејности во внатрешниот и надво-
решниот промет е лицето Чачовски Љупчо. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

664/2002.                                     (14674) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 572/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014500, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на Трговецот поединец за трго-
вија на мало со мешовита стока Даниела Симон Јова-
носка ДАНДИ-ЈУНИОР Прилеп ТП Прилеп, ул. �Димо 
Наредникот� бр. 36. 
Дејности: 52.12, 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. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка полни ов-
ластувања. Трговецот поединец во правниот промет со 
трети лица за преземените обврски одговара лично со 
целиот свој имот-полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Трајче Крстев со 

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

572/2002.                                     (14675) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 622/2002 од 30.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014550, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ТД на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги МАРЛЕТ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, Прилеп, ул. �Круме Волнароски� бр. 15-а. 
Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 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, 1.42/1, 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, 52.12, 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, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 

45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 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 трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт, малограничен промет, реекспорт, аген-
циски услуги во транспортот, угостителски и туристич-
ки 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 прев-
земените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага-полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Летка Стојоска - 

управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности.  
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 

евра во противвредност од 155.000,00 денари согласно 
извештај за извршена проценка од судски овластен 
проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

622/2002.                                     (14676) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 660/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014588, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги ЕЛ-ДИ ДООЕЛ 
увоз-извоз Охрид, ул. �1-ви Мај� бр. 42. 
Основање на ДООЕЛ, согласно ЗТД со акт од 

29.04.2002 година. 
Дејности: 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 

45.41, 45.42, 45.45, 50.20, 51.31, 51.34, 52.21, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.31, малограничен промет, 
посредување и застапување во надворешниот промет 
со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, 
меѓународна шпедиција, отстапување на инвестициони 
работи на странско лице, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, продажба на странски стоки од кон-
сигнациони складови, продажба на стоки од посебни 
царински продавници. 
Содружник на друштвото е Трајческа Жаклина од 

Охрид која вложува како основна главница 158.487,00 
денари. 
Друштвото настапува во прометот со трети лица со 

полни овластувања и договара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото е 

Трајческа Жаклина од Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

660/2002.                                     (14677) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 643/2002 од 09.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014571, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на заштитно друштво ДООЕЛ за 
производство, промет и услуги увоз-извоз МИЛИНА-
АЈС-заштитно друштво Прилеп, Прилеп, ул. �11-ти Ок-
томври� бр. 104-а. 
Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 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, 1.42/1, 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, 52.12, 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, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 
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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 трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт, малограничен промет, реекспорт, аген-
циски услуги во транспортот, угостителски и туристич-
ки 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 прев-
земените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага-полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Јованоска Татјана. 
Основната главница е 19.980 евра во противвред-

ност 1.238.769,00. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

643/2002.                                     (14678) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 608/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014536, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, услуги, транспорт и трговија �МК АТЕЉЕ� 
увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ Прилеп, ул. �Марксова� 
бр. 194а. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.21, 01.41/3, 14.11, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.51, 15.89, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 26.61, 
26.66, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски сто-
ки, реекспорт, малограничен промет. 
Орде Бошкоски, управител на друштвото со неогра-

ничена одговорност во рамките на запишаните дејнос-
ти. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

608/2002.                                     (14684) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 538/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014466, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угости-
телство, трговија и услуги ФАМ-МУРГ извоз-увоз ДО-
ОЕЛ Сопотница, Сопотница. 
Се запишува основање на Друштво со ограничена 

одговорност основано од едно лице, а тоа е лицето 
Мурговски Вецко од Сопотница, Демир Хисар. 
Друштвото ќе работи под следната фирма: Друштво 

за угостителство, трговија и услуги ФАМ-МУРГ извоз-
увоз ДООЕЛ Сопотница. 
Седиштето ќе биде во Сопотница.  
Предмет на работење на Друштвото е: 55.30, 

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 60.22, 60.21, 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, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.50, 52.62, 52.72, 63.12, 51.21, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.44, 51.35, 51.36, 51.37, 51.47, 51.53, 

51.54, 51.55, 51.57, 45.21, 55.30/2, 65.12/3, 72.60, 15.33, 
02.02, 01.41, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт и шпедиција, малограни-
чен промет со СРЈ, Грција, Албаниај и Бугарија. 
Основачки влог на друштвото 2.500 евра во основни 

средства според извештај на овластен судски проценител. 
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 целокупниот свој имот-
полна одговорност. 
Со друштвото ќе управува управител, а тоа е лице-

то Мурговски Вецко-со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

538/2002.                                     (14685) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 659/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01587, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
проектирање и инженеринг - ТЕКТОН - ДООЕЛ Ох-
рид, Охрид, ул. �15-ти Корпус� бр. 75. 
Седиште: Охрид, ул. �15-ти Корпус� бр. 75. 
Содружник е Иванов Илија со изјава од 7.05.2002 

година. 
Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 

45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
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, 52.72/1, 52.72/2, 
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, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 
71.32, 71.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 
74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.72, откуп на земјоделски и 
сточарски производи, шумски плодови и лековити бил-
ки, забавни игри на автомати и слично, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, посредува-
ње и застапување во прометот на стоки и услуги, услу-
ги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, угостителски и 
туристички услуги, продажба на стоки од слободни ца-
рински продавници, реекспорт, изведување на инвести-
циони работи во странство и отстапување на инвести-
циони работи на странски лица во Македонија. 
Друштвото во прометот со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друш-
твото во прометот со трети лица одговара со целиот 
свој имот-полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото-упра-

вител е Иванова Валентина. 
Основната главница изнесува 2.600 евра во денар-

ска противвредност од 158.600,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

659/2002.                                     (14686) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 651/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014579, го запиша во трговскиот ре-
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гистар основањето на Друштвото за угостителство, ус-
луги и трговија на големо и мало КИЛИ увоз-извоз Де-
мир Хисар, ДООЕЛ Демир Хисар, ул. �Маршал Тито� 
бр. 4/3. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 

63.11, 63.12, 63.21, 51.11, 51.15, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.23, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.47, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
промет со стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, меѓународен 
транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедици-
ја. 
Друштвото ќе работи под следниот назив: Друштво 

за угостителство, услуги и трговија на големо и мало 
КИЛИ увоз-извоз Демир Хисар, ДООЕЛ. 
Седиштето ќе биде во Демир Хисар, ул. �Маршал 

Тито� бр. 4/3. 
Основач и лице овластено за застапување во внат-

решниот и надворешнотрговскиот промет ќе биде Жак-
лина Николоска од Демир Хисар, ул. �Маршал Тито� 
бр. 4/3. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

651/2002.                                     (14689) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 663/2002 од 16.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014591, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и 
услуги на големо и мало ЕУРОТЕХНИК увоз-извоз 
ДОО Битола, Битола, ул. �Јосиф Јосифовски� бр. 1а. 
Основачи на друштвото се: Парасхос Карајанис од 

Харагви, Кожани, Р. Грција со број на пасош О 305127, 
Анна Карајани ул. �В. Софија� бр. 29 од Птолемаида-
Кожани Р. Грција со број на пасош М 630108, Блажев-
ски Димче од Битола, нас. Карпош бр. 4-2/6, Блажевски 
Николче од Битола, нас. Карпош бр. 4-2/6 и Сашо 
Христовски од Битола, ул. �Михајло Андоновски� бр. 
6/48. 
Фирма: Друштво за трговија и услуги на големо и 

мало ЕУРОТЕХНИК увоз-извоз ДОО Битола. 
Седиштето на друштвото е во Битола, на ул. �Јосиф 

Јосифовски� бр. 1а. 
Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 50.1, 

50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.5, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.5, 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. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски лица 
во Р. Македонија, работи на посредување во надвореш-
нотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународни 
сообраќајно-агенциски работи, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складишта, увоз-извоз на сто-
ки и услуги во малограничен промет со сите соседни 
земји на Р. Македонија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото со неограничени овласту-

вања во рамките на запишаните дејности е лицето Па-
расхос Карајанис од Харавги-Кожани, Р. Грција со па-
сош О 305127. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

663/2002.                                     (14690) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 489/2002 од 16.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014417, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на ТП на Трговецот поединец за 
трговија на мало Николоски Алексо Сашо БУЦКО Т.П. 
с. Бортино, општина Кривогаштани. 
Упис на ТП Трговец поединец за трговија на мало 

Николоски Алексо Сашо БУЦКО Т.П. с. Бортино, оп-
штина Кривогаштани. 
Основач е Николоски Алексо Сашо од с. Боротино, 

општина Кривогаштани. 
Дејности: 52.62 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за сметка на фирмата. За 
своите обврските према трети лица одговара трговецот 
поединец лично и со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Николоски Сашо. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

489/2002.                                     (14694) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 658/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014586, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското, услужно и производ-
но друштво ОРТАК-КОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ 
Битола, ул. �Арон Ароести� бр. 36. 
Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 

36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/2, 51.15, 51.16, 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, 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, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапува-
ње и посредување во прометот на стоки и патници, из-
ведување на инвестициони работи во странство, изве-
дување на градежни работи во странство, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странска роба. 
Во правниот промет со трети лица Трговското, ус-

лужно и производно друштво ОРТАК-КОМ увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ Битола, ул. �Арон Ароести� бр. 36, 
настапува во свое име и за своја сметка. 
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 одго-
вара со целиот свој имот. 
Управител Јордана Ортаковска од Битола, ул. 

�Арон Ароести� бр. 36, со неограничени овалстувања 
во рамките на запишаните дејности. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 

ЕУР или 152.500,00 денари во предмети према извеш-
тај на вешто лице проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

658/2002.                                     (14695) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 669/2002 од 20.05.2002 година, во регистар-
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ската влошка бр. 014597, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало �ЕУРО-М 2002� увоз-
извоз ДООЕЛ Кичево, ул. �Индустриска� бб. 
Основач е Јонузи Мируи од с. Јагол-Осломеј.  
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.30, 15.51, 15.81, 15.98, 

15.98/2, 20.10, 20.30, 20.40, 21.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.24, 45.31, 45.3, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 92.40, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, посредување, застапување, претставништва, кон-
сигнации, реекспорт, меѓународен транспорт, шпедиција, 
малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција 
и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за преземените обврските одговара 
со сиот свој имот. 
Овластен потписник - управител Јонузи Јетмир од 

с. Јагол-Осломеј. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

669/2002.                                     (14696) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 488/2002 од 17.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014416, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, промет и услуги АКОТА увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, ул. �Пиринска� бр. 110. 
Основање на Трговско друштво за производство, 

промет и услуги АКОТА увоз-извоз ДООЕЛ ул. �Пи-
ринска� бр. 110, Прилеп. 
Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 

51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.38, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 55.40, 60.22, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи. 
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 сите свои средства со кои 
располага-полни одговорности. 
Управител со неограничени овластувања во рамки-

те на запишаните дејности е лицето Татјана Андонов-
ска, Прилеп. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

488/2002.                                     (14697) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 563/2002 од 29.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014491, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги �ЈАНГ� заштитно друштво 
ДООЕЛ Прилеп, ул. �Цане Илиоски� бр. 1, Прилеп. 
Основач е Гиноски Димитрија од Прилеп, ул. �Цане 

Илиоски� бр. 1, Прилеп, кој внесува основачки влог од 
3.000 евра по проценка. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.21, 25.22, 

25.23, 25.24, 26.15, 28.11, 28.12, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.23, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.44, 51.51, 51.61, 
51.62, 51.66, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 92.61, 92.62, 
92.71, 92.72, 93.01, 45.50, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица за преземените обврски одговара со сите средства 
со кои располага. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка полни ов-
ластувања. Во внатрешното и надворешно трговско ра-
ботење друштвото ќе го застапува Костоски Рубин, уп-
равител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 
Основање на друштво со фирма: Друштво за произ-

водство, промет и услуги ЈАНГ заштитно друштво ДО-
ОЕЛ Прилеп. 
Судот по службена должност ќе го избрише уписот 

на основањето доколку друштвото во рок од шест ме-
сеци по извршениот упис не достави докази дека ги ис-
полнил условите предвидени во член 9 од Законот за 
вработување на инвалидни лица. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

563/2002.                                     (14698) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 617/2002 од 20.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014545, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, услуги, транспорт и трговија �ЕЛИТ ЛУК� 
увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ Прилеп, ул. �Караорман� 
бр. 17. 
Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 

51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складишта за 
странски стоки, реекспорт, малограничен промет. 
Татјана Смилеска, управител на друштвото со неог-

раничена одговорност во рамките на запишаните деј-
ности, Прилеп. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

617/2002.                                     (14699) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 671/2002 од 17.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014599, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија �ШЌИП-ТИМИ�, ДООЕЛ с. Г. Страго-
мишта - Зајас. 
Основач: Амдин Јонузи од с. Г. Страгомишта - Зајас. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.30, 15.51, 15.81, 15.98, 

15.98/2, 20.10, 20.30, 20.40, 21.22, 28.40, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 92.34, 92.40, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05, работи во надворешен тргов-
ски промет со прехранбени  и непрехранбени произво-
ди, застапување, претставништва, консигнации, реек-
спорт, меѓународен транспорт-шпедиција, малограни-
чен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија. 
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Управител без ограничување е Амдин Јонузи. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

671/2002.                         (14701) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 672/02, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало МАРИВИТА ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. 
�Никола Тесла� бр. 18/31. 
Се основа: Друштво за производство, услуги и тр-

говија на големо и мало МАРИВИТА ДООЕЛ увоз-из-
воз, Битола, ул. �Никола Тесла� бр. 18/31. 
Основач на друштвото ќе биде Илоска Снежана, ул. 

�Никола Тесла� бр. 18/31, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 

износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по 
среден курс на Народна банка на РМ и приложено спо-
ред извештај на проценител. 
Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет друш-

твото ќе ги врши следните 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, 52.46, 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 надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнационите складови на странски стоки, угостител-
ски и туристички услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, изведување на инвестициони работи 
во странство и отстапување на инвестициони работи на 
странско лице во Република Македонија, меѓународна 
шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде: Снежана Илоска од Би-
тола, ул. �Никола Тесла� бр. 18/31, управител без огра-
ничувања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува 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. 

672/2002.                         (14702) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 670/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската 

влошка бр. 014598, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз �ЕУРО-КАНУНИ� 
ДООЕЛ Кичево, ул. �Душан Јовески� број 53. 
Основач: Насер Канза од Кичево, ул. �Душан Јове-

ски� бр. 53. 
Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 

50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 
20.10, 20.30, 20.40, 01.21, 01.22/1, 01.30, 15.51, 15.98/2, 
21.22, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 62.32, 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, 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 45.11, 
45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.34, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување, застапување, претставниш-
тва, консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт, 
шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за преземените об-
врски во правниот промет одговара со сиот свој имот. 
Управител во рамките на дејностите е Ајше Канза. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

670/2002.                         (14703) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 635/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014563, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за трговија, производство и услуги ТОНИ ДИМИТАР 
СТОЈАНОСКИ �СКОРПИОН М-К� увоз-извоз ДООЕЛ 
Крушево, ул. �Мише Ефтим� бр. 25, Крушево. 
Вкупниот износ на влогот е  2.500 евра или во де-

нарска противвредност од 152.500,00 денари. 
Дејности: 01.1, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 

01.23, 01.24, 05.01, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 
15.96, 15.97, 15.98, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 
26.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.31, 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, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 72.50, 74.12, 74.81, 74.84, 93.02, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка - полно овластува-
ње. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за 

преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полна одговорност. 
Тони Стојаноски е управител на друштвото со неог-

раничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

635/2002.                         (14705) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 308/2002 од 07.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014236, го запиша во трговскиот ре-
гистар трговецот-поединец �СЕРПИЛ� трговија на ма-
ло Џабироска Јусуф Нерѓузе ТП Кичево, ул. �Маршал 
Тито� бр. 268. 
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Се врши упис на трговец-поединец во согласност со 

одредбите од Законот за трговските друштва со назив 
како претходно. 
Основач е: Џабироска Јусуф Нерѓузе од Кичево, ул. 

�Маршал Тито� бр. 268. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

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

лица ТП одговара со целиот свој имот. 
Овластен потписник - Нерѓузе Џабироска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

308/2002.                         (14706) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 636/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014564, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за земјоде-
лие, производство, преработка, трговија и услуги ФИ-
МАН Д.О.О. увоз-извоз Вевчани, с. Вевчани. 
Основање на трговско друштво со фирма: Трговско 

друштво за земјоделие, производство, преработка, тр-
говија и услуги, ФИ-МАН Д.О.О. увоз-извоз Вевчани. 
Седиште: село Вевчани. 
Основачи: Бебекоски Панделе од с. Вевчани, Пар-

талоски Маријанчо од с. Вевчани и Илиески Перо од с. 
Вевчани. 
Основачки влог: 3.800,00 евра во денарска против-

вредност од 231.800,00 денари во предмети. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 02.01, 
02.02, 20.10, 20.52, 21.11, 21.12, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.72, 
45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.34, 45.45, 51.13, 
51.15, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 51.39, 51.47, 
51.53, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 
52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.40, 
6.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, работи на посредување во надворешнотргов-
скиот промет, меѓународна шпедиција, угостителски и 
туристички услуги. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските одговара со целиот свој имот. 
Управител на друштвото со неограничени овласту-

вања во рамките на запишаните дејности е лицето Бош-
ко Бебекоски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

636/2002.                         (14708) 
_______________________________________________  

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение  Ст. бр. 629/96 од 30.11.1999 година заклучена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешен промет на стоки на големо и мало и угости-
телство, туризам, транспорт и шпедиција �НС ЕКС-
ПРЕС� ДОО Скопје, кеј �Димитар Влахов� бб  и жиро 
сметка 40100-601-261650.  
По правосилноста на решението, должникот ќе се 

брише од  регистарот на претпријатија при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (24018) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 

48/2002 од 22.08.2002 година отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец за трговија на мало 
Атанасоски Милутин Нане Камелија ТП Кичево, ул. 
�Санде Штерјоски� бр. 9 и истата не се спроведува по-
ради немање на средства за стечајна маса и се заклучу-
ва стечајната постапка над наведениот должник соглас-
но член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (23351) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд  II. Ст. бр. 36/2002 од 13.02.2002 
година отворена е стечајна постапка над должникот 
Трговско производно услужно и издавачко друштво 
�БЕРОКС� Павле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиш-
те на ул. �Партизански одреди� бр. 70 б, и жиро сметка 
30000000965574,  истата не се спроведува и се заклучу-
ва, отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско производно услужно и издавачко друштво �БЕ-
РОКС� Павле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје .  
По правосилноста на решението, должникот да се 

избрише од  регистарот на претпријатија при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (23412) 

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

шение I. Ст. бр. 223/2002 години од 05.06.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство и промет ПРО ЕКС ЦО - увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Кочо Рацин� бр. 26, и жиро 
сметка 40100-601-32821 и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство и промет ПРО ЕКС ЦО  увоз-
извоз  - Скопје, со седиште на ул. �Кочо Рацин� бр. 26 
и жиро сметка 40100-601-32821  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.               (23520) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

139/2002 од 06.08.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за угостителство услуги 
и трговија на големо и мало ГУМЕЊА увоз-извоз Кру-
шево ДООЕЛ, со седиште на ул. �Томе Никле� бр. 97, 
запишан во регистарска влошка бр. 01011806?-8-09-000 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
200000034171637 во Стопанска банка АД - Скопје фи-
лијала во Крушево, со основна дејност ресторани и гос-
тилници (без соба за сместување). 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должел само не единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (23564) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 14/2002, 

отвори стечајна постапка према должникот, Претпријатие 
за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-
извоз ТИМЕ ТАМ КОМЕРЦ с. Мало Коњари, запишан во 
регистарска влошка 1-14187 на Окружен стопански суд во 
Битола со дејност поправка и одржување на друмски мо-
торни возила со жиро сметка 41100-601-25162 во Агенци-
јата за блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради немање на имот.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (23565) 

_______________________________________________ 
 

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

шение на овој суд I. Л.бр. 33/2002 година е отворена лик-
видациона постапка над должникот  Претпријатие за про-
мет и услуги �ЛАНГ� увоз-извоз ДОО-Скопје, ул. �Јане 
Сандански� бр. 98/4-2, со жиро сметка 40100-601-304220. 
За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран 

од Скопје, ул. �Пушкинова� бр. 17/2-12, тел. 778-166. 
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 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (23312) 
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Ликвидаторот Ненад Бачоски 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: 02030390?-03-000 од 05.11.2001 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.                                              (23320) 

___________ 
 
Ликвидаторот Наташа Бачоска од Тетово, ад-

вокат, ул. �Радован Цониќ� бр. 8, тел. 044/333-204,  
запишан во трговскиот регистар при Основниот  суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 3734/02 од 
26.06.2002 во рег. влошка бр. 02042385?-3-01-000 обја-
вува дека Друштвото за производство, трговија, угос-
тителство и услуги ПЕ-ЗО ДОО увоз-извоз Тетово, ул. 
�Г.Делчев� бр. 94, 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.                                              (23321) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од 

Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во 
судскиот регистар при Основниот  суд во Штип, со ре-
шение П. трег. бр. 744/02, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги Гарден ДООЕЛ Штип 
и со број на жиро сметка 41400-601-29546 отворена 
при ЗПП Штип, 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. 
Од ликвидаторот.                                              (23345) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од 

Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во 
судскиот регистар при Основниот  суд во Штип, со ре-
шение П. трег. бр. 671/02, објавува дека Друштвото за 
трговија и услуги Доби-трејд увоз-извоз ДООЕЛ Штип 
и со број на жиро сметка 200000028352510 отворена 
при Стопанска банка Штип, 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. 
Од ликвидаторот.                                              (23346) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од 

Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во 
судскиот регистар при Основниот  суд во Штип, со ре-
шение П. трег. бр.  667/02, објавува дека Јавното тргов-
ско друштво за трговија и услуги Сарај-99 Блашка На-
кашева и др. јтд увоз-извоз Кочани и со број на жиро 
сметка 41400-601-41726 отворена при ЗПП Кочани, 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. 
Од ликвидаторот.                                              (23347) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од 

Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во 
судскиот регистар при Основниот  суд во Штип, со ре-
шение П. трег. бр. 670/02, објавува дека Друштвото за 
производство, услуги и трговија Грамос ДОО с. Три 
Чешми и со број на жиро сметка 41400-601-4980 отво-
рена при ЗПП Штип, 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. 
Од ликвидаторот.                                              (23348) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од 

Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во 
судскиот регистар при Основниот  суд во Штип, со ре-
шение П. трег. бр. 669/02, објавува дека Друштвото за 
трговија и услуги Ел-Ма увоз-извоз јтд Штип и со број 
на жиро сметка 41400-601-40594 отворена при ЗПП 
Штип, 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. 
Од ликвидаторот.                                              (23349) 

___________ 
 
Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. 

�Стрезово� бр. 26-б, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 2735/02 од 20.05.2002 година објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги ПРО-
ФЕСИОНАЛ Мазлум ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �2-ра Македонска Бригада� бр. 24/3 и со број на жи-
ро сметка 290100000015857 отворена при Тетекс банка 
филијала - 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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23352) 

___________ 
 
Ликвидаторот Гајиќ Снежана од Скопје, бул. 

�Илинден� бр. 79/12, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 416/2001 објавува дека Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ЈО-КИ ПРОМЕТ Киро ДОО-
ЕЛ  експорт-импорт Скопје и со број на жиро сметка 
40100-601-352115 отворена при ЗПП филијала - Скоп-
је, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23413) 

___________ 
 
Ликвидаторот Гајиќ Снежана од Скопје, бул. 

�Илинден� бр. 79/12, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.  бр. 441/2001 објавува дека Друштвото за промет 
и услуги М-Г Часле ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје и со 
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број на жиро сметка 40120-601-412501 отворена при 
ЗПП филијала - Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23414) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 548/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005681?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги Санто 
Комерц ДООЕЛ с. Амзабегово, Св. Николе. 
Се брише Бошков Ангелчо-управител со неограни-

чени овластувања. 
Се запишува ликвидаторот Весна Милева, со неог-

раничени овластувања. 
Пречистен текст: Весна Милева, ликвидатор со не-

ограничени овластувања од Штип, ул. �Пиринска� бр. 57. 
Од Основниот суд Штип во Штип.                 (23439) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 534/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003484?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија ЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. 
�Борис Кидриќ� бр. 21. 
Се брише управителот Љубчо Колев. 
Се запишува ликвидаторот Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57. 
Пречистен текст: Весна Милева, ликвидатор со не-

ограничени овластувања и застапник во надворешно-
трговскиот промет од Штип, ул. �Пиринска� бр. 57. 
Од Основниот суд Штип во Штип.                 (23440) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Л. бр. 169/2002 

од 30.08.2002 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговското друштво за трговија, услуги и производство 
на големо и мало Довет-Трејд, ЈТД увоз-извоз 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.                            (23908) 

___________ 
 
По трет пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57, запишан како ликвидатор со ре-
шение П. Трег. бр. 690/2002 во трговскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за 
производство и трговија Алмак јтд, Дарко Шехтански и 
др. извоз-увоз Делчево, бул. �Македонија� бб, со жиро 
сметка бр. 200000010173061 отворена во Стопанска 
банка Делчево 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 и докази во два примерока. 
Од ликвидаторот.                                              (23909) 

___________ 
 
По втор пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57, тел. 380-858, запишан како 
ликвидатор со решение П. Трег. бр. 692/2002, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и угос-
тителство Поли ДООЕЛ Славе, извоз-увоз Македонска 
Каменица, ул. �Маршал Тито� бр. 18, со жиро сметка 
бр. 200000007371604 при Стопанска банка Делчево 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 и докази во два примерока, а 
надоцна 15 дена по третата-последна објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23910) 

___________ 
 
По трет пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57, тел. 380-858, запишан како 
ликвидатор со решение П. Трег. бр. 478/2002, објавува 
дека Друштвото за трговија и услуги Манор Илиев 
Марјанчо и др. јтд, Виница, ул. �Крушевска Ре-
публика� бр. 44, со жиро сметка бр. 40401-601-47777 е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава и докази во два примерока. 
Од ликвидаторот.                                              (23911) 

___________ 
 
Ликвидаторот Лидија Николова од Штип, ул. 

�Енгелсова� бр. 7/14, запишан во трговскиот регистар при 
Основниот суд во Штип со решение П. Трег. бр. 686/2002 
објавува дека Друштвото за производство, трговија, 
услуги и увоз-извоз �Колин комерц� ДООЕЛ Штип, со 
жиро сметка бр. 200000035795708 отворена при 
Стопанска банка АД Скопје гф Штип 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 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23912) 

___________ 
 
Ликвидаторот Соколовска Тетјана од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. 4239/2002, објавува де-
ка Друштвото за промет и услуги МИМИ-ПРОМЕТ 
Лидија ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во Скопје, ул. 
�Гоце Делчев� бр. 24, с. Стајковци и со жиро сметка 
бр. 40110-601-266823 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 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23723) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. 

�Дрезденска� бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег. бр. 3052/2002 објавува дека Друштвото за тргови-
ја и услуги ДАРКО КОМЕРЦ меџит ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. �Ѓорѓи Поп Христов� бр. 9/2-5, со жи-
ро сметка бр. 300000001128728 отворена при ЗПП 
Филијала 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. 
Од ликвидаторот.                                              (23735) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим  Петров  од  Скопје  

бул. �Јане  Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. трег. бр. 3001/02 од 04.06.02 година, објавува 
дека Друштвото за  трговија, услуги и производство 
ДАВАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Илинден населба 
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Дрма - Илинден, со жиро сметка  300 000 000 907 2727 
при Комерцијална банка а.д. 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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23418) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим  Петров  од  Скопје  

бул. �Јане  Сандански� бр. 50-3-4 запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. трег. бр. 3553/02 од 04.07.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за   производство и промет на го-
лемо и мало во земјата и странство ФУГА Драган и др. 
ДОО експорт импорт Скопје со седиште на ул. �Сава 
Ковачевиќ� бр. 23 и жиро сметка  300 000 000 340 021 
депонент при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во лик-
видација. 
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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23419) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим  Петров  од  Скопје  

бул. �Јане  Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. Трег. бр. 3939/02 од 22.07.02 година, објавува 
дека Друштвото за производство, промет, посредување 
и услуги МСФ ДООЕЛ увоз извоз Скопје со седиште 
на ул. �Зеф Љуш Марку� бр. 19 и жиро сметка  300 000 
000 551 287 депонент при Комерцијална банка а.д. 
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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23420) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим  Петров  од  Скопје  

бул. �Јане  Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. Трег. бр. 4043/02 од 08.07.02 година, објавува 
дека Друштвото за  производство, трговија и услуги 
ГАЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз извоз с. Ржаничино 
општина Петровец со седиште на ул. �А. Василевски� 
бр. 6-а и  жиро сметка 200 000 023 339 356 депонент 
при Стопанска банка а.д. 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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23421) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим  Петров  од  Скопје  

бул. �Јане Сандански� бр. 50-3-4 запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П. Трег. бр. 3940/02, објавува дека Друштвото за  
производство, промет и услуги АРТИЗ ДООЕЛ увоз-
извоз, Скопје со седиште на ул. �Васил Главинов� бр. 
3-1 и жиро сметка  2000 000 990 077 684 депонент при 
Стопанска банка а.д. 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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23422) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим  Петров  од  Скопје  

бул. �Јане  Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. Трег. бр. 3208/02 од 04.06.02 година, објавува 
дека Трговското друштво за  производство, трговија и 
транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Дижонска� бр. 13-10, со жиро сметка  
40100-601-422055 при Агенција за блокирани сметки, 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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23423) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ефтим  Петров  од  Скопје  

бул. �Јане  Сандански� бр. 50-3-4 запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. трег. бр. 3457/02 од 14.06.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за  промет на големо и мало 
КОНВОЈ ИМПЕКС Искра ДООЕЛ увоз извоз Скопје, 
ул. �Мексичка� бр. 16 со  жиро сметка  300 000 000 270 
763 при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвида-
ција. 
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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23424) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава нива  2 класа во м.в. �Село� во површи-

на од 703 м2, устроена под КП. бр. 1485/2 и заведенa во 
Имотен лист број 1647 за КО Долно Оризари; нива 2 
класа во м.в. �Село� во површина од 664 м2, со помо-
шен објект во површина од 36 м2 устроени под КП. бр. 
1485/1 и заведени во Имотен лист број 1110 за КО Дол-
но Оризари, сопственост на Ѓорги Јотевски од Битола, 
за вкупна продажна цена од 70.000 денари. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите кои гра-

ничат со наведените парцели во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, до колку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, а во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до нотарот Луиза Христова, Безистен локал број 14, 
Битола.                                                                     (23652) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 

1613 ливада од 3 класа на м.в. �Пропадиште� во повр-
шина од 4179 м2 запишана во П.Л. бр. 348 за К.О. Него-
тино, сопственост на Османи вд. Екрем Хирмелек, 
Ебиби Осман и Османи Екрем Зени сите од с. Неготи-
но, Полошко за купопродажна  цена од 200.000,00 де-
нари. 
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, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
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изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (23653) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 

дел од К.П. бр. 50/3-8 градина од 4 класа и овошна гра-
дина од 5 класа на м.в. �Гладници� која целата е во по-
вршина од 3400 м2, а продавачот на лице место ја про-
дава површината од 1500 м2 запишана во П.Л. бр. 811 
за К.О. Галате сопственост на Хасипи Хасип Ружди од 
с. Врапчиште и 1/2 идеален дел од К.П. бр. 50/2-8 нива 
од 5 класа на м.в. �Гладници� која целата е во површи-
на од 3550 м2, а продавачот на лице место ја продава 
површината од 1500 м2 запишана во П.Л. бр. 453 за 
К.О. Галате сопственост на Елези Муса Ахмет од с. 
Врапчиште (на лице место и двете парцели што се ну-
дат за продажба претставуваат посебна одвоена цели-
на) за купопродажна цена од 520.000,00 денари. 
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, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (23653) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа дел од К.П. 

бр. 2/2-6 градина од 3 класа на м.в. �Ограда� која цела-
та е во површина од 1050 м2, а продавачот на лице мес-
то ја продава површината од 800 м2 (одвоена целина) 
запишана во П.Л. бр. 923 за К.О. Галате сопственост на 
Велији Рамије, Велији Семиха и Велији Амети сите  од 
с. Врапчиште за купопродажна цена од 210.000,00 де-
нари. 
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, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (23654) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/6  идеален 

дел од К.П. бр. 13/51-1 нива од 5 класа на м.в. �Под 
Нов Пат� во површина од 2980 м2, запишана во П.Л. 
бр. 1423 за К.О. Неготино, сопственост на Мемеди Ис-
маилаки Фети, Мемеди Исмаилаки Пајазит и Мемеди 
Исмаилаки Буранедин сите од с. Дебреше за купопро-
дажна цена од 60.000,00 денари. 
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, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (23655) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 

1354-4-14 нива од 3 класа на м.в. �Ограда� во површи-
на од 1391 м2 запишана во П.Л. бр. 54 за К.О. Врап-
чиште, сопственост на Реџепи Талат и Реџепи Бардул 
двајцата од с. Врапчиште и цела КП. бр. 1355-4-14 нива 
од 3 класа на м.в. �Ограда� во површина од 1501 м2 за-
пишана во П.Л. бр. 52 за К.О. Врапчиште, сопственост 
на Реџепи Џулнехар од с. Врапчиште (на лице место 
претставува една целина) за купопродажна  цена од 
230.000,00 денари. 
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, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (23656) 

___________ 
 
Се продава нива на КП 3302, во МВ �М.Јачковец�, 

класа 7 во површина од 7533 м2    заведена  во Имотен 
лист бр. 900 за КО Дреново, издаден од ДЗГР - Одделе-
ние за премер и катастар Кавадарци, сопственост на 
Малинковски Манчо Илија од Кавадарци, ул. �Моша 
Пијаде� бр. 23/2-13, за купопродажна цена од 6.000,00 
денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица  во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                          (23097) 
___________ 

 
Се врши продажба на градежно неизградено зем-

јиште во Скопје, построено на КО Маџари, на КП 
362/26, м.в. �Село�, во површина од 712 м2, за цена од 
400,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик 
Тасевска Стојна. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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 достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б.                                                       (23340) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-

тура нива на КП. бр. 1960/1 во м.в. �Тополка� класа 2 
во површина од 2200 м2 заведена во Имотен лист број 
497 за КО Варош, за цена од 55.000,00 денари, сопстве-
ност на Антулеска Блага од Прилеп, ул. �Мице Козар� 
бр. 15 Б. 
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-
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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.                                                         (23350) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопствениците Шопкиќ Александар и Шопински 
Зоран нудат на продажба нива 3 класа вкупно 300 м2 

устроена на КП 1942 план 18, скица 51,  во м.в. �Ка-
лемджиева Чешма�, запишана во ПЛ 96 за КО Бањани, 
под следните услови: 
Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена 

од 25.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на де-
нот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го 
плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на 
недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудувачите, 

во писмена форма да ги достават до нотарот Верица 
Симоновска Синадиновска, ул. �Џон Кенеди� бб, 
Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на огласува-
њето на оваа понуда.                                        (23415) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Илинден, на КП 2449, на м.в. 
�Млака�, нива 4 класа, во површина од 12220 м2 за це-
на од 500,00 денари за метар квадратен, на која е сопс-
твеник Миланова Надежда. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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 достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б.                                                       (23431) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Тремник. Парцела број 293/2 во место викано 
�Вардар� нива со површина од 2023 м2 во Катастарска 
општина Тремник. Сопственост на Блажовски Ѓорѓи од 
Скопје, ул. �Вардарска� бр. 38, цена на продажба 
20.000,00 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 првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (23569) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 378/4261 

идеален дел на КП бр. 784. в.м. �Калница�, кл. 4 со 
вкупна површина од 4261 м2 за цена од 10.000 денари 
заведено во Имотен лист број 2341 КО Ваташа сопс-
твеност на Боро Пендев од с. Ваташа, ул. �Васил Х. 
Јорданов� бр. 8. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, се повикуваат ис-
тите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот   
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 

ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (23570) 

___________ 
 
Се врши размена на земјоделско земјиште. КО �Во-

зарци�, КП бр. 671, дел 3, план 004, скица 007, викано 
место �Црешново�, катастарска култура 14100 лозје, 
класа 5, со вкупна површина од 1.050 м2, сопственост 
на Стојан Мишев од с. Возарци, Кавадарци, и КО �Дре-
ново�, КП бр. 581, дел 1, план 004, скица 005, викано 
место �Бегово поле�, катастарска култура 14100 лозје, 
класа 1, со вкупна површина од 530 м2 и КО �Дрено-
во�, КП бр. 581, дел 3, план 004, скица 005, викано мес-
то �Бегово поле�, катастарска култура 12000 градина, 
класа 1, со вкупна површина од 390 м2  сопственост на 
Ѓорѓи Мишов од с. Возарци, Кавадарци. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се разменува, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (23571) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-

тура нива на КП. бр. 1082/8 во м.в. �Копачина� класа 2 
во површина од 6074 м2 заведена во Поседовен лист 
број 236 за КО Лажани, за цена од 110.000,00 денари, 
сопственост на Иваноски Зоран од с. Лажани, Прилеп, 
Иваноски Трајче ул. �Горкачка� бб, Македонски Брод 
и Иваноски Цветолик од Прилеп, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 134. 
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.                                                         (23572) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште КО �Сопот�, КП. 

бр. 2882/2, план 12, скица 584, место викано �Веселова 
Падина�, култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
4.150 м2, сопственост на Блага Гелева ул. �Охридска� 
бр. 45, Кавадарци, евидентирано на Поседовен лист бр. 
998 издаден од Државен завод за геодетски работи Од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
80.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (23577) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

на К.П. бр. 6407, план 026, скица 097, м.в. �Круме Вол-
нароски�, култура нива, класа 2, површина од 287м2, 
КО Прилеп, сопственост на Велевски Методија Љубо-
мир, ул. �Партизански одреди� бр. 127/40, Скопје. 
Купопродажната цена на горе наведениот имот из-

несува 124.000,00 денари. 
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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 об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на и депонирањето на депо-

зитот во висина на износот на продажната цена да ја 
достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. 
�Гоце Делчев�, зграда Македонија, локал 14.     (23900) 

__________ 
 

Се продава нива на К.П. бр. 7728, дел 2, план 014, 
скица 014, во м.в. �Глувчовец�, класа 5, со површина 
од 309м2, во КО Кавадарци 1 вон, заведена во имотен 
лист бр. 197 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на 
Јанков Радо Златко од Кавадарци, ул. �Ресавска� бр. 
13, за купопродажна цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот  Нушка Стоја-

новска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.       (23901) 
__________ 

 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Инџиково, на К.П. бр. 74, на 
м.в. �Геран� ниви 3 класа, со површина од 3050 м2, за 
цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која се 
сопственици Кралевски Горан, Ѓорѓиевски Стојан и 
Ѓорѓиевски Петре.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б.                                             (23710) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 
493/5, во КО Волково, м.в. �Орлојчиња�, нива втора 
класа, со вкупна површина од 2726м2, според ПЛ бр. 
1523, сопственост на Делевска Роксанда и К.П. бр. 
493/6 во КО Волково, м.в. �Орлојчиња�, нива втора 
класа, со вкупна површина од 2766м2, сопственост на 
Цветковиќ Јагода, Душчиќевски Љупчо и Панчевска 
Јулијана од Скопје, според ПЛ бр. 1038 на КО Волко-
во, за цена од 450,00 денари за метар квадратен. 
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 об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.         (23730)  
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1481829/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Елмази Беглије, ул."Б.Вељановски" бр.80, Гостивар. 
                                                                    (23582) 

Пасош бр. 1481826/00 издаден од СВР-Гостивар на име 
Елмази Меритон, ул."Б.Вељаноски" бр.80, Гостивар. 

                                                                    (23584) 

Пасош бр. 1481828/00 издаден од СВР-Гостивар на име 
Елмази Миранда, ул."Б.Вељаноски" бр.80, Гостивар. 

                                                                    (23585) 
Пасош бр. 1168182/99 издаден од СВР-Гостивар на име 

Елмази Земри, ул."Б.Вељановски" бр.80, Гостивар. 
                                                                    (23586) 

Пасош бр. 1328446/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Орхан Сулејман, ул. "Радослав Петковски" бр. 4-а, Скопје. 

                                                    (23589) 
Пасош бр. 1634776 издаден од СВР-Тетово на име 

Стојановски Зоран, ул. "Б. Тоска" бр. 37/17, Тетово. 
                                                                   (23591) 

Пасош бр. 1449932/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Васко Пачемски, ул. "Дете Татуличе" бр. 5-а, Скопје.  

                                                                   (23599) 
Пасош бр. 1513044 издаден од СВР-Скопје на име Томе 

Трајковски, ул. "Ѓ. Казепов" бр. 11, Скопје.             (23607) 
Пасош бр. 1399257 издаден од СВР-Скопје на име Тасиќ 

Станислав, бул. "АСНОМ" бр. 42/66, Скопје.           (23617) 
Пасош бр. 1353140 издаден од СВР-Скопје на име Дри-

тон Муљали, ул. "11" бр. 6, с. Сингелиќ, Скопје.     (23620) 
Пасош бр. 1477768 издаден од СВР-Куманово на име 

Јашари Рујаје, с. Ваксинце, Куманово.           (23632) 
Пасош бр. 1693873 издаден од СВР-Скопје на име Јаја 

Бесим, с. Студеничани, Скопје.         (23634) 
Пасош бр. 1358511 на име Тасков Гроздан, ул. "Со-

лидарност" бр. 99, Штип.                       (23636) 
Пасош бр. 1545969 на име Јакупи Земиле, с. Г. Стро-

гомиште, Кичево.                                     (23639) 
Пасош бр. 588327 на име Мемеди Рамиза, ул. "Јане 

Сандаски" бр. 35, Тетово.                        (23642) 
Пасош бр. 876640/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Хајдар Сулејман, ул. "Че Гевара" бр. 77, Скопје.     (23645) 
Пасош бр. 1413527 издаден од СВР-Скопје на име Зоран 

Јовевски, ул. "31" бр. 15,  Волково, Скопје.              (23649) 
Пасош бр. 1328378/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Рамадан  Реџепи, с. Грчец, Скопје.         (23651) 
Пасош бр. 1112458 на име Абдулаи Неим, с. Крани, 

Ресен.                                                                      (22900) 
Пасош бр. 0729564 на име Иваноски Митко, ул. "Димче 

Дабовски" бр. 11, Прилеп.                     (21703) 
Пасош бр.765370/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Цвета Гудимановска, ул. "Томе Пуре" бр. 16, Скопје. 
                                                                    (23717) 

Пасош бр. 1107569 издаден од СВР-Скопје на име 
Шкиљевиќ Михајло, ул. "Рузвелтова" бр. 2/19, Скопје.  

                                                                  (23724) 
Пасош бр. 1274034 издаден од СВР-Скопје на име Боско 

Софија, бул. "Ј. Сандански" бр. 76/31, Скопје.        (23767) 
Пасош бр. 1122776/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Чочова Ели, ул. "Шидска" бр. 12/1-12, Скопје.        (23779) 
Пасош бр. 1292044 издаден од СВР-Скопје на име 

Арбен Реба, ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 42/4-2, Скопје. 
                                                                    (23835) 

Пасош бр. 1085346 на име Коруноски Владимир, ул. 
"Г.Делчев" бр. 109, Прилеп.                        (23836) 
Пасош бр. 37725 на име Мустафа Афиф, с. Корошишта, 

Струга.                                                (23837) 
Пасош бр. 80423 на име Мустафа Шехрије, с. Коро-

шишта, Струга.                                    (23838) 
Пасош бр.1221739 на име Велиоски Агим, Струга. 

                                                                   (23843) 
Пасош бр. 1041764 на име Кадриа Бедри, с. Вешала, 

Тетово.                                                  (23846) 
Пасош бр. 0418896/94 издаден од СВР-Куманово на име 

Стефановски Енвер, ул. "Средорек" бр. 17, Куманово.  
                                                   (23913) 
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Пасош бр. 1197394 издаден од СВР-Тетово на име Нури 

Абази, с. Ново Село 2, Тетово.          (23962) 
Пасош бр. 47844 издаден од СВР-Тетово на име Неваип 

Амети, ул. "Благој Тоска" бр. 298, Тетово.               (23963) 
Пасош бр. 0159419 издаден од СВР-Скопје на име Гај-

дов Никола, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 42-1/3, Скопје. 
                                                                    (23964) 

Пасош бр. 1419325 издаден од СВР-Скопје на име Ка-
љиси Љумрби, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 42, Скопје.  

                                                                   (23965) 
Пасош бр. 911617 на име Кимова Мара, ул. "Б. Крајгер" 

бр. 10/2, Штип.                                     (23967) 
Пасош бр. 1211044 издаден од СВР-Скопје на име Сто-

јановски Благоја, ул. "Борка Талевски" бр. 26- 8/21, 
Скопје.                                                         (23968) 
Пасош бр. 1655887 на име Јовев Живко, с. Муртино бр. 

341, Струмица.                                        (23969) 
Пасош бр. 1050525 на име Станојковиќ Игор, с. Се-

лемли, Гевгелија.                                      (23970) 
Пасош бр. 1054541 на име Стојанов Стојанчо, ул. "Ристо 

Калов" бр. 3, Нови Дојран, Гевгелија.         (23971) 
Пасош бр. 1131910 на име Хава Мифтари, ул. "Ј. Зла-

тановски" бр. 112, Тетово.                         (23973) 
Пасош бр. 1412320 на име Дурак Раиме, с. Коџаџик, 

Дебар.                                                      (23974) 
Пасош бр. 008947 на име Реџеп Торте, Дебар.      (23975) 
Пасош бр. 1390834 на име Ертан Лиманоски, Дебар.  

                                                                  (23976) 
Пасош бр. 1526254 на име Валон Селими, Гостивар.   

                                                                  (23977) 
Пасош бр. 1733400 на име Марјан Михајлов, ул. "Стра-

шо Пинџур" бр. 16, Кочани.             (23998) 
Пасош бр. 1320694 на име Наџаку Аким, с. Ливада, 

Струга.                                                                  (24010) 
Пасош бр. 1274843 на име Жежовски Кирчо, с. Раз-

ловце,  Делчево.                                                 (23365) 
Пасош бр. 1248677/99 издаден од СВР-Тетово на име 

Шабани Муртезан, ул. "146" бр. 121, Тетово.           (24009) 
Пасош бр. 379772/94 издаден од СВР-Гостивар на име 

Ејуп Даути, ул."Н. Парапунов" бр.70, Гостивар.      (24013) 
Пасош бр. 025411/93 издаден од СВР-Тетово на име 

Адеми Меџаит, с. Г. Речица, Тетово.          (24014) 
Пасош бр. 1395177 издаден од СВР-Скопје на име Мар-

џиев Љупчо, ул. "512" бр. 40, Скопје.           (24032) 
Пасош бр. 1415683/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Милошевски Жифко, ул. "М. Митевски" бр. 9/6-15, 
Скопје.                                                      (24037) 
Пасош бр. 1448038/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Милошевска Марина, ул. "М. Митевски" бр. 9/6-15, 
Скопје.                                                      (24039) 
Пасош бр. 1377178/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Артан  Абаз, ул. "Серава" бр. 41/256, Скопје.           (24045) 
Пасош бр. 874964/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Мереме Пајазити, ул. "П. Лумумба" бр. 10/3, Скопје. 
                                                                  (24051) 

Пасош бр. 0729496 на име Шиклески Тотко, с. Вито-
лишта, Прилеп.                                          (24057) 
Пасош бр. 1345988/00 издаден од СВР-Велес на име 

Ашим Мусов, с. Сливник, Велес.         (24063) 
Пасош бр. 1104761 на име Андонова Елисавета, с. Ко-

лешино бр. 53, Стумица.                         (24066) 
Чекови од тековна сметка бр. 11888486 со бр. 00170-

00650026 и од бр. 0014001023706 до бр. 0014001023709 
издадени од Комерцијална банка на име Тасиќ Станислав, 
Скопје.                                       (23618) 
Чекови од тековна сметка бр.11996679 од бр. 1779252 до 

бр.1779259 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Симоска Силвана, Скопје.                    (23664) 

Чекови од тековна сметка бр. 10644421 од бр. 00160-
00403212 до бр. 0016000403241 издадени од Комер-
цијална банка на име Брнзевски Звонко, Скопје.     (23937) 
Работна книшка на име Јовановска Ленче, Скопје.  

                                                                  (23580) 
Работна книшка на име Азири Фљорим, с. Оризаре, 

Куманово.                                                         (23590) 
Работна книшка на име Митре Тасков, Кочани.   (23596) 
Работна книшка на име Павлов Драган, Злетово, Про-

биштип.                                                       (23600) 
Работна книшка на име Митевска Гордана, Пробиштип.

                                                         (23604) 
Работна книшка на име Горгиев Стојанче, ул. "Радански 

Пат" бр. 142, Штип.                         (23606) 
Работна книшка на име Горгиев Стојче, ул. 

"Плачковица" бр. 167, Радовиш.                        (23608) 
Работна книшка на име Митрова Мери, ул. "Н. Карев" 

бр. 43, Гевгелија.                          (23610) 
Работна книшка на име Тренески Сашо, ул. "К. Јо-

сифовски" бр. 130-А, Прилеп.                        (23615) 
Работна книшка на име Ибрахими Теута, ул. "М. Ен-

глес" бр. 22/6, Струга.                                        (23626) 
Работна книшка на име Илиевски Зоран, Кичево. 
                                                                         (23627) 
Работна книшка на име Спироска Љуба, Тетово.  (23629) 
Работна книшка на име Ристовска Јасминка, Скопје.  

                                                                   (23643) 
Работна книшка на име Хаџиски Митко, Скопје.  (23644) 
Работна книшка на име Бобан Атанасовски, Скопје.  

                                                                   (23697) 
Работна книшка на име Милошевска Стојчева Светлана, 

Скопје.                                           (23718) 
Работна книшка на име Зекир Назим, с. Јурумлери, 

Скопје.                                                         (23720) 
Работна книшка на име Спасовска Тања, Скопје. 
                                                                        (23728) 
Работна книшка на име Руфат Емини, с. Арачиново, 

Скопје.                                                          (23731) 
Работна книшка на име Илиев Љупчо, Делчево.   (23750) 
Работна книшка на име Нежља Хасан, ул. "Желез. 

Станица" бр. 1, Куманово.                         (23756) 
Работна книшка на име Величковски Ратко, с. Челопек, 

Куманово.                                         (23763) 
Работна книшка на име Кантуров Мехмед, с. Црник, 

Берово.                                                         (23772) 
Работна книшка на име Томислав Анев, с. Ранченци, Св. 

Николе.                                           (23776) 
Работна книшка на име Благојче Златев, бул. "ЈНА" бр. 

32/16, Штип.                                     (23778) 
Работна книшка на име Јанаќиевиќ Благојка, ул. "В. 

Назор" бр. 184, Велес.                        (23781) 
Работна книшка на име Авдија Јашароска, ул. "Ѓуро 

Салај" бр. 29, Прилеп.                        (23782) 
Работна книшка на име Самарџиоски Томислав, с. 

Кадино Село, Прилеп.                                         (23783) 
Работна книшка на име Искра Тодоровска, Скопје. 

                                                                   (23788) 
Работна книшка на име Наумоски Гоце, ул. "Точила" бр. 

2/11-Д1, Прилеп.                         (23789) 
Работна книшка на име Саторова Ѓулај, ул. "М. Трајчев" 

бр. 25, Ресен.                                       (23795) 
Работна книшка на име Симоски Јовица, с. Д. Седларе, 

Тетово.                                        (23807) 
Работна книшка на име Стипцаров Борис, Скопје. 
                                                                        (23814) 
Работна книшка на име Златко Лакордов, Скопје. 
                                                                        (23890) 
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Работна книшка на име Амети Ханифе, Тетово.   (23914) 
Работна книшка на име Афет Сулејмани, Скопје. 
                                                                         (23917) 
Работна книшка на име Доко Илбер, ул. "Д. Војвода" бр. 

79, Охрид.                                                         (23918) 
Работна книшка на име Климоска Татјана,Охрид. 
                                                                         (23919) 
Работна книшка на име Владимир Чингаровски, Скопје.

                                                                         (23920) 
Работна книшка на име Атанасовски Маријан, ул. "30-ти 

Јули" бр. 40, Куманово.                                         (23922) 
Работна книшка на име Хоџиќ Неџат,Скопје.         (23926) 
Работна книшка на име Зорка Таневска, ул. "Ѓ. Петров" 

бр. 7-А, Куманово.                                         (23927) 
Работна книшка на име Бранко Стоименов, с. Теранци, 

Кочани.                                                                         (23932) 
Работна книшка на име Сашо Стоилков, ул. "Пиринска" 

бр. 75-Д/6, Штип.                             (23938) 
Работна книшка на име Трајче Андоновски, с. Лисиче, 

Велес.                                                        (23942) 
Работна книшка на име Темелкоски Ицко, ул. "К. Крс-

тески" бр. 25, Прилеп.                       (23946) 
Работна книшка на име Маркоски Драган, Тетово. 

                                                                    (23979) 
Работна книшка на име Абази Назиф, Скопје.      (24019) 
Работна книшка на име Лазаревски Добре, ул. "Сту-

денска" бр. 15, Битола.                         (24020) 
Работна книшка на име Шабани Музафер, с. Опае, 

Куманово.                                       (24028) 
Работна книшка на име Сулимани Уљуси, с. Лопате, 

Куманово.                                                        (24029) 
Работна книшка на име Тома Цветановски, Куманово.    

                                                                  (24030) 
Работна книшка на име Јанкулов Трајчо, Виница. 
                                                                         (24031) 
Работна книшка на име Асан Мемедов, Виница.  (24033) 
Работна книшка на име Сандева Магдалена, Кочани.  

                                                                  (24035) 
Работна книшка на име Лилјана Белчева Јакимовска, 

Гевгелија.                                        (24038) 
Работна книшка на име Милошева Јасминка, ул. "Ен-

гелсова" бр. 5/25, Велес.                         (24046) 
Работна книшка на име Сулеманоска Џасмина, ул. "Н. 

Карев" бр. 37, Прилеп.                         (24048) 
Работна книшка на име Гзим Селмани, с. Глоги, Тетово.

                                                                        (24053) 
Работна книшка на име Латифи Зенуни, с. Групчин, 

Тетово.                                                                      (24054) 
Работна книшка на име Мухарем Етеми, Тетово. (24055) 
Работна книшка на име Илиевска Рајна, Скопје.   (24061) 
Воена книшка на име Вучев Тони, с. Дорфулија, Св. 

Николе.                                                       (23936) 
Свидетелства на име Хамиле Фазљии, Тетово.     (23583) 
Свидетелство од 2 година на име Станоевска Христина, 

Крива Паланка.                             (23588) 
Свидетелство на име Стојановски Сашко, Мак. Ка-

меница.                                                      (23594) 
Свидетелство на име Спасков Стојанчо, Кочани. 
                                                                         (23597) 
Свидетелство на име Илиев Иван, Кочани.            (23598) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение издадени од ОУ 

"Кирил и Методи"-Злетово на име Драганов Драганчо, 
Злетово, Пробиштип.                         (23601) 
Свидетелство од 6 одделение на име Илиев Здравко, 

Радовиш.                                            (23609) 
Свидетелство на име Цвета Димова, Велес.         (23611) 

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Исмаилоски 
Џемаил, с. Дебреште, Прилеп.           (23612) 
Свидетелство на име Салиевски Али, с. Кишава, Битола.

                                                                         (23623) 
Свидетелство на име Мемиши Исмаил, с.Чифлик, Те-

тово.                                                                         (23628) 
Свидетелство од 8 одделение на име Арбен Хота, Те-

тово.                                                                  (23631) 
Свидетелство на име Ќерим Јаја, Скопје.               (23633) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Рамизе 

Али, с. Слатина, Тетово.                          (23635) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година од земјоделско учи-

лиште и диплома издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен 
на име Ивановски Кристијан, ул. "11Октомври" бр. 76, 
Ресен.                                                (23647) 
Свидетелство од 5 и 6 одделение на име Бари Алчевски, 

Ресен.                                                         (22915) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ Трајко 

Андреев" на име Тодор Јованов,Велес.         ( 23648) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "26-ти Ју-

ли"-Скопје на име Али Ерсан, Скопје.           (23659) 
Свидетелство од 8 одделение на име Нежља Хасан, 

Куманово.                                                         (23752) 
Свидетелство на име Џеват Весели, Куманово.    (23770) 
Свидетелство од 7 одделение на име Венцо Ангелов, 

Берово.                                                       (23771) 
Свидетелство од 6 одделение на име Атанасовска Бла-

гица, Мак. Каменица.                                       (23774) 
Свидетелство на име Стојче Наумов, Св. Николе.(23775) 
Свидетелство на име Васева Виолета, с. Подареш, 

Радовиш.                                                         (23780) 
Свидетелство од 2 година гимназија на име Амдеоски 

Невзат, Мак. Брод.                                       (23792) 
Свидетелство на име Ивановски Благој, Демир Хисар.  

(23796) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Хасим Мус-

тафи, Гостивар.                                         (23798) 
Свидетелство на име Бајрами Фисник, с. Порој, Тетово.

                                                                        (23799) 
Свидетелство од 6 одделение на име Јусуфи Љутви, с. 

Чолопек, Тетово.                                      (23800) 
Свидетелство на име Елези Рамадан, с. Камењане, 

Тетово.                                                          (23804) 
Свидетелство на име Елези Бесир, Тетово.            (23805) 
Свидетелство на име Артон Нејази,Тетово.           (23809) 
Свидетелство на име Хава Сулејмани,Тетово.        (23820) 
Свидетелство од 2 година гимназија издадено од ДСУ 

"Цар Самоил"-Ресен на име Принзевска Весна, с. Царев 
Двор, Ресен.                            (23822) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Африм 

Бајрами, Скопје.                                    (23847) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Барлил Дес-

тани, с. Лојане, Куманово.                       (23849) 
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Аврам  

Писевски"-с.Бардовци-Скопје на име Мерџа  Саити, 
Скопје.                                           (23899) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ласте Симоновски, 

с. Стајковци, Скопје.                      (23915) 
Свидетелство на име Максутоски Менсур, Струга.  

                                                                   (23916) 
Свидетелство од 5 одделение на име Агрон Османи, 

Куманово.                                                        (23924) 
Свидетелство на име Аргировска Катерина, Куманово.      

                                                         (23925) 
Свидетелство на име Тодоровски Елвис, Св. Николе.     

                                                                (23934) 
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Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата "Ни-

кола Карев" на име Ангелова Маја,Скопје.                (23935) 
Свидетелство од 8 одделение на име Маил Бекиров, 

Радовиш.                                                        (23939) 
Свидетелство за 4 степен на име Василеска Богде, При-

леп.                                                          (23944) 
Свидетелство од 8 одделение на име Анаќиеска Стојна, 

с. Галичани, Прилеп.                        (23947) 
Свидетелство од 8 одделение на име Горанче Ди-

митровски, Битола.                                       (23948) 
Свидетелство на име Ајроска Мајла, с. Пласница, Мак. 

Брод.                                                        (23955) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Шаини Аднан, 

с. Беловиште, Гостивар.                      (23957) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Назиф Нухиу, с. 

Порој, Тетово.                                      (23958) 
Свидетелство на име Милчевски Кирчо, ул. "В. Вла-

ховиќ" бр. 8, Делчево.                        (23959) 
Свидетелство на име Таироска Елида,Струга.        (24021) 
Свидетелство на име Синаноска Расида, Струга.  (24022) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година техничко училиште на 

име Бељули Раман, ул. "Б. Шабани" бр. 26-А, Куманово.
                                                         (24023) 
Свидетелство од 4 одделение на име Јоакимовска За-

горка, Крива Паланка.                       (24024) 
Свидетелство од 8 одделение на име Саљији Фатмир, с. 

Гошинце, Куманово.                          (24025) 
Свидетелство од 8 одделение на име Саљији Назифе, с. 

Гошинце, Куманово.                         (24026) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Ристов Даниел, 

Кочани.                                        (24034) 
Свидетелство и диплома на име Вида Тошева, Штип.  

                                                                   (24036) 
Свидетелство од 8 одделение на име Конева Трајанка, с. 

Бистренци, Неготино.                         (24040) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Ивица Ста-

ниќ, с. Бистренци, Неготино.                        (24041) 
Свидетелство на име Беќирова Неврије, Велес.    (24042) 
Свидетелство на име Тодорова Маја,Велес.          (24043) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од с. Арнакија на 

име Ибиши Бисим,с. Арнакија,Скопје.                      (24044) 
Свидетелство од трети степен на име Дукоски Зоран, с. 

Требино, Мак. Брод.                           (24052) 
Свидетелство на име Цако Ѓулизар, Гостивар.      (24059) 
Свидетелства за 1 и 4 година издадени од СПУ "Елисие 

Поповски Марко"-Скопје на име Милошевски Петар, 
Скопје.                                        (24064) 
Индекс бр. 14754 издаден од Машински факултет на име 

Кујтим Шабани, Скопје.                         (23640) 
Индекс бр.43987 издаден од Економски Факултет-

Скопје на име Николоски Горан, Скопје.           (23650) 
Диплома издадена од ДМУ "8 Септември"-Скопје на 

име Јовановски Гоце, с. Крсоар, Битола.         (23592) 
Диплома на име Малинова Мирјана, Пробиштип. 
                                                                         (23605) 
Диплома на име Димеска Даниела, ул. "К. Јосифоски" 

бр. 11/14, Прилеп.                         (23614) 
Диплома за средно образование на име Станкоска Елиза, 

ул. "Круме Волнароски" бр. 23-А, Прилеп.              (23619) 
Диплома за 4 година гимназија на име Игор Галабовски, 

ул. "Ѓ. Петров" бр. 7, Делчево.          (23773) 
Диплома на име Мерсели Лумтурије, ул. "Ѓ. Петров" бр. 

39/1, Тетово.                                     (23802) 
Диплома на име Хава Сулејмани, Тетово.             (23821) 
Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на 

име Митровски Славчо, Скопје.           (23898) 

Диплома за средно образование на име Страторски 
Горанчо, с. Русиново, Берово.           (23930) 
Диплома на име Станојковски Маријан, ул. "В. Вла-

ховиќ" бр. 4/14, Св. Николе.                        (23933) 
Диплома од гимназија на име Гусакоска Александра, ул. 

"М. Козар" бр. 44, Прилеп.           (23945) 
Диплома на име Аврамоскаи Златко, Гостивар.   (23956) 
Диплома издадена од "Гоце Делчев" на име Крстевска 

Александра, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 4, 
Куманово.                                        (24027) 
Здравствена книшка на име Здравко Симеонов, с. Бла-

тец, Виница.                                                        (23593) 
Здравствена книшка на име Митковски Љубиша, Проби-

штип.                                                        (23602) 
Здравствена книшка на име Ангеловски Кире, Про-

биштип.                                                         (23603) 
Здравствена книшка на име Алексовски Мартин, Би-

тола.                                                                        (23624) 
Здравствена книшка на име Горгиевски Златко, Битола.

                                                                        (23625) 
Здравствена книшка на име Ванески Дарко, Битола. 

                                                                    (23646) 
Здравствена книшка на име Фетаковиќ Асмир, Крушево.

                                                         (23790) 
Здравствена книшка на име Кире Христовски, Битола.

                                                                        (23797) 
Здравствена книшка на име Јовановски Александар, 

Битола.                                                         (23921) 
Здравствена книшка на име Џеран Дестанова, Велес. 

                                                                   (23940) 
Здравствена книшка на име Шаќирова Мирјана, Велес.

                                                                         (23941) 
Здравствена книшка на име Гошевски Христијан, Велес.

                                                                        (23943) 
Здравствена книшка на име Укалоска Ајтен, Битола.  

                                                                 (23949) 
Здравствена книшка на име Јанкуловски Пеце, Битола.

                                                                         (23950) 
Здравствена книшка на име Михајловски Антонио, 

Битола.                                                                         (23951) 
Здравствена книшка на име Османов Иљас, Битола.  

                                                                  (23952) 
Здравствена книшка на име Османова Рахела, Битола.  

                                                                   (23953) 
Здравствена книшка на име Османова Севдие, Битола.

                                                                        (23954) 
Здравствена книшка на име Марија Малинајдовска, 

Битола.                                                         (24050) 
Дипломатска карта бр.78/2002 издадена од Минис-

терство за Надворешни Работи-Скопје на име Стефан 
Летиќ, САД.                                                               (23613) 
Даночна картичка бр. 4030991250027 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Мики Пром, Скопје.  
                                                                   (23581) 

Даночна картичка бр. 4030000411362 издадена од Уп-
рава за приходи на град Скопје на име Здружение за 
изградба на црката "Св. Атанасие"-Ѓ. Петров, Скопје.  

                                                     (23595) 
Даночна картичка бр. 4030001406508 издадена од УЈП 

на име КЕТЕР ДООЕЛ, Скопје.            (23630) 
Даночна картичка бр. 4029001121742 издадена од 

Управа за приходи-Штип на име "Колибри" Баха  ДООЕЛ, 
Штип.                                                          (23764) 
Даночна картичка бр. 4030002448484 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Теодент Компани, Скопје.
                                                         (24017) 
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Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/231 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на опрема за потребите на Воена бол-

ница: 
1. Сет за роторесекција во урологијата...............1 сет 
2. Сет за уретерореноскопија со литолапаксија.......1 сет 
Набавката е делива. 
 
II. Техничките карактеристики на опремата се наве-

дени во спецификацијата која може да се подигне во 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, соба бр. 709, во работен ден од 
11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудат треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цена без пресметана царина, со посебно искажан 

ДДВ, франко краен корисник. 
3. Квалитет на средството според техничките карак-

теристики, согласно бараните карактеристики со овој 
повик (каталози или проспекти). 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Гарантен рок. 
7. Сервисирање и одржување. 
8. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација. 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар и да не би-
де постара од 6 (шест) месеци. 

 
V. Критериум за избор на најповолен понудувач 

согласно член 27 од Законот за јавни набавки: цена 40 
бода, квалитет 50 бода, начин на плаќање 5 бода и рок 
на испорака 5 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб Скопје, по пошта. 
Понудата може да се предаде лично, на денот на 

јавното отворање, кое ќе се изврши на 27.09.2002 годи-
на во 12,00 часот во просториите на Воената болница. 

Понудата и придружната документација се доставу-
ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
Министерство  за одбрана 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН   ПОВИК БР. 16/3-67/219 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ 

(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  СО ЈАВНО  ОТВОРАЊЕ 
ПО ВТОР ПАТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за од-

брана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

2.1. Месо свежо говедско и јунешко; 
2.2. Смрзната риба �ослиќ� I класа и смрзната риба 

�ослиќ филети� I класа; 
2.3. Конзерва морска риба �сардина� со клуч за от-

ворање обвиткана со мрсна хартија и пвц фолија од 125 
грама и конзерва морска риба �туна� од 180-200 гр. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен,  право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност.  

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја дос-

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

- техничко-технолошки бонитет; 
-  економско финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката; 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај и ликвидација; 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена 
од надлежен судски орган; 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно со 
понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 5 % 
од вкупната вредност на набавката. 
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III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за ограничениот повик да се 

достава во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, бројот на ограничениот повик 
како и редниот број на предметот на јавната набавка. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

2. Документацијата да се достави на адреса: Минис-
терството за одбрана на Република Македонија,  ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или преку архи-
вата во Министерството за одбрана најдоцна до 
23.09.2002 година.   

3. Отворањето на документацијата ќе се изврши без 
присуство на понудувачите. 

4. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува.  
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/28-23-84. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки при Министерството за 
одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН  ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/564 

 
1. Предмет на јавното барање:  
1. Гумени ѓонови за чизми војнички....6.000 чифта, 
2. Готварски чевли, високи, бели..........1.000 чифта, 
3. Влечки пластични...............................4.000 чифта, 
4. Патики спортски.................................4.000 чифта. 
Бараните производи да бидат со квалитет дадени во 

Списокот бр. 1, кој може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 
13,00 часот, соба 702. 
Набавката е делива. 
Испораката на бараните производи е  30 дена по 

склучување на Договорот - франко купувач ВП 2990 
Скопје.  
Со понудата да се достават мостри-примероци од 

понудениот производ.  
2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање, 
- производител. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет.......................................................60 поени, 
- висина на цената.........................................30 поени, 
- рок и начин на плаќање...............................5 поени, 
- рок на испорака.............................................5 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен  орган; 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-

забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар. Докумен-
тот - извод од регистрација на дејноста мора да биде 
усогласена според Законот за трговски друштва. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавно-

то отворање на понудите треба на комисијата да и пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното отво-
рање. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шесна-
есеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија�. Во случај 
да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, неде-
ла или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се из-
врши наредниот работен ден. 
Понудата да се достави на адреса �Министерство за 

одбрана на Република Македонија� ул. �Орце Нико-
лов� бб, Скопје, по пошта или преку архивата или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи оз-
нака �документација� и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите што ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на  рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 21 67. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/111 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. Предмет на јавната набавка: 
Набавка на свежо пастеризирано млеко за гарнизо-

ните во Република Македонија по список бр. 1 за сите 
гарнизони поединечно. 
Набавка на јогурт во пакување од 0,2 литри за гар-

низоните  во Република Македонија по список бр. 2 за 
сите гарнизони поединечно. 
Бараниот производ да одговараат на квалитетот ба-

ран во списокот бр. 1 и 2. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Можност за поделба на набавката по гарнизони. 
Постапката за отворениот повик се спроведува сог-

ласно Законот за јавни набавки. 
 
II. Содржина на понудата: 
- цена со пресметан данок на додадена вредност, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло.  
 
III. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 
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1. документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

2. потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

3. извод од регистрација на дејноста, 
4. доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
5. доказ-извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

6. техничко-технолошка можност за производство и 
испорака.  
Документите под бр. 1, 2, 4 и 5 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
IV. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                     70 поени, 
- квалитет                                              25 поени, 
- начин и услови на плаќање                 5 поени. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудите се доставуваат  на Комисијата на лице 

место на денот на јавното отворање согласно член 56 
од Законот за јавни набавки-пречистен текст.  
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид при разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

просториите на Министерството за одбрана, ул. �Орце 
Николов� бб, Скопје на ден 25.09.2002 година во 11 ча-
сот. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата да и предадат писмено 
овластување за учество на повикот. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/282-289 и 282-384. 
Министерство за одбрана 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32/26/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проек-

тот-Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Изведба на проект �Из-
градба на канализационен колектор во Црник-Пехчево. 
Тотална должина околу 1.200 м, изградбата треба 

да биде главно околу реката. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса: ул. �Петар 
Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ 
од 500,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот предмер 
и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција нé постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција нé постар од 6 месеци). 

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, нé поста-
ри од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена      40 поени, 
5.2. Ефикасност     20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите   15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост      10 поени, 
5.5. Начин на плаќање       5 поени, 
5.6. Референц листа           5 поени, 
5.7. Опис на методологијата      5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Ма-
кедонија, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 20.09.2002 
година до 13,00 часот. Сите понуди коишто ќе пристиг-
нат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вра-
тени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 20.09.2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13,00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата 
за јавни набавки на Единицата за раководење со проек-
тите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 
часот или на телефон/факс 02/120-311 или 220-415. 

 
                         Единица за раководење со проектот 

                            Програма Социјална инфраструктура I  
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Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36/30/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Реконструкција на потисен цев-

ковод во село Дамјан - Радовиш�. Реконструкција на 
водовод, околу 2400 м цевковод, реновирање на пум-
пна  станица и резервоар, како и електрични инстала-
ции во пумпната станица. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                    40 поени, 
5.2.  Ефикасност                                       20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите        15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                               5 поени, 
5.6. Референц листа                                    5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                       5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 26.09.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 26.09.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
                                       Комисија за јавни набавки на 

Единицата за раководење со проектот 
Програма Социјална инфраструктура I  

___________ 
 
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија Скопје, објавува 

 
ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ОТВОРЕН ПОВИК  

БР. 02-5643/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �50 Ди-
визија� бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на јаглен за потребите на здравствените орга-
низации и тоа: 
а) ниско калоричен; 
б) средно калоричен - сушен. 
3. Спецификацијата со количествата и видот на ма-

теријалите што се предмет на набавката, здравствените 
организации и седиштето на здравствените организа-
ции дадени се во тендерската документација (список).  

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15, секој рабо-
тен ден од 10,00 до 14,00 часот. 

5. Испораката на материјалите што се предмет на 
набавката ќе се врши сукцесивно, според доставен 
план на добавувачот најдоцна до 15.10.2002 година. 

6. Постапката за набавка се спроведува во согласно-
ст со одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица во Република Македонија. 

8. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од 
денот на испораката. 

9. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата е делива.  
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II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на материја-

лите што се нудат; 
- цена по единечна мера - франко здравствена орга-

низација со истовар; 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет) издаден од Централниот регистар согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки. 

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

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период; 

- опис на технички постројки и расположиви соод-
ветни средства за транспорт; 

- посочување на вклучени стручни и технички лица 
задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг 
соодветен документ дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизија� 
бр. 6 - Скопје, преку пошта во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
19.09.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

19.09.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

19.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-

ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед), што е подигната од 
купувачот. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 18, 19 и 63 од Законот за ја-

ни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Ко-
мисијата за јавни набавки при Органот на локалната 
самоуправа-општина Делчево, објавува  

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

 
1. Набавувач: oпштина Делчево-локална самоупра-

ва. 
2. Предмет на набавка: изградба на пат с. Разловци-

с. Митрашинци. 
3. Тендерска документација: тендерската докумен-

тација со која располага набавувачот се наоѓа во оп-
штина Делчево.  
Истата може да се види и подигне со претходна уплата 

од 2.000,00 денари на жиро сметка 240160000057639 и 
ЕДБ 60090330000005. Депонент: Балканска банка АД-
Скопје, Филијала Делчево. 

4. Содржина на понудата: 
- назив, адреса и седиште на понудувачот,  
- предмет на набавка, 
- рок на завршување на работите,  
- начин на плаќање,  
- гаранција за квалитетот на материјалите,  
- рок и важност на понудата. 
5. Придружна документација: 
Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни 

набавки. 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет, 
- цени и начин на плаќање,  
- рок на извршување на работите. 
7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, 
ул. �М. М. Брицо� бр. 40. 
Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-

нот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 
Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата 

во присуство на овластени претставници на понудува-
чите во рок од пет дена по завршувањето на отворени-
от повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на оп-
штина Делчево. 
Дополнителните појаснувања можат да се добијат 

на телефон 033/411-101 и 033/411-550. 
     
       Комисија за јавни набавки   
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AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА MАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

О Д Л У К И 
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА 

ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 
 

 

Р.бр. Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал 
за 

продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 Преработка на 
дрво 

Македонски 
 Брод 221.941 67.649 30,48% 13.231 0,51 

2 Летница Струга 183.635 41.433 22,56% 810 5,11 
3 Млекара Прилеп 508.719 59.988 11,79% 1.173 10,23 
4 РЖ Интер-

Трансшпед Скопје 
2.993.101 1.704.226 56,94% 333.316 1,53 

5 9 Мај Неготино 808.999 315.087 38,95% 6.163 5,11 
6 Стоковна куќа 

Корзо Битола 
800.000 150.436 18,80% 29.423 1,02 

7 Траншпед 
Македонија Струмица 

1.381.799 12.731 0,92% 498 2,56 

8 Бетон Битола 2.335.666 871.439 37,31% 3.409 25,56 
9 Мак-Тутун Ресен 639.451 91.489 14,31% 1.789 5,11 

10 Рудник  
Демир Хисар Сопотница 

525.247 168.840 32,14% 32.966 5,11 

11 Битоласил Битола 664.680 477.480 71,84% 18.677 25,57 
12 6-ти Ноември Валандово 1.500.805 1.460.248 97,30% 28.560 51,13 
13 Печатница 

Младост Кочани 
1.421.847 229.245 16,12% 8.968 25,57 

14 Раде Кончар- 
Апаратна 
Техника Скопје 

5.056.731 309.375 6,11% 12.375 25,00 

15 Печатница 
 1 Мај Скопје 

78.942 25.350 32,11% 496 51,13 

16  Машинопромет Скопје 1.738.393 20.667 1,19% 808 25,57 
17 Антикор- 

Македонија Скопjе 
135.603 3.704 2,73% 370 10,00 

18 Јавор- 
Репроматеријали Битола 

1.533.876 346.418 22,58% 67.754 5,11 

19 Континентал Битола 567.586 136.924 24,12% 7.231 18,92 
20 Застава Промет Скопје 869.196 163.511 18,81% 3.198 51,13 
21 

Мак-Комерц 
с. Марена, 
Кавадарци 

673.476 45.627 6,77% 892 51,13 

22 Јавор-
Континентал Битола 

37.324 8.430 22,58% 1.649 5,11 

23 Живинарска 
фарма Гевгелија 

815.731 417.459 51,18% 81.646 5,11 

24 Силика-Рудник 
Чајле Гостивар 

654.300 35.571 5,44% 696 51,13 

25 Мзт Пумпи-
Инком Скопје 

66.050 18.498 28,01% 362 51,13 

26 
Бентопром 

Крива 
Паланка 

328.735 9.591 2,92% 54 178,95 

27 
14 Септември 

Свети 
Николе 

663.951 468.296 70,53% 91.590 5,11 

28 Лозар-Чашка Велес 221.210 74.493 33,68% 14.569 1,00 
29 Лозар-

Големопродажба Велес 
128.426 43.188 33,63% 8.447 1,00 

30 Лозар-Ново Село Велес 371.658 123.373 33,20% 24.130 1,00 
31 Лозар-Каласлари Велес 121.892 41.049 33,67% 8.030 1,00 
32 Лозар- 

Оранжерии Велес 
1.769.392 599.218 33,87% 117.197 1,00 

33 Лозар-
Агросервис Велес 

362.281 121.796 33,62% 23.819 1,00 

34 Лозар-Сујаклари Велес 133.877 45.110 33,70% 8.823 1,00 
35 Лозар-Раштани Велес 98.398 33.157 33,70% 6.486 1,00 
36 Лозар-Млекара Велес 113.839 5.384 4,73% 1.053 5,00 
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37 Лозар-Согле Велес 43.741 445 1,02% 87 5,00 
38 Лозар-

Малопродажба Велес 
183.942 3.289 1,79% 643 5,00 

39 Лозар-
Свињарска 
фарма Велес 

1.898.427 130.886 6,89% 25.599 5,00 

40 Лозар-Овчарство Велес 126.402 12.473 9,87% 2.439 5,00 
41 Прима Кочани 1.831.136 184.732 10,09% 36.130 5,11 
42 Монтинг Битола 4.556.174 2.963.156 65,04% 57.954 1,02 

  
  
  
  
           

  
1150. Одлука за давање концесија за експлоата- 
ција на минерална суровина - украсен ка-
мен мермер на �Илекс�, ДООЕЛ - Васил 
Скопје на локалитетот во близина на с. 
Небрегово, општина Прилеп....................... 3

1151. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минерална суровина - оникс и тра-
вертин на �Еуро Мармо Гранити� - При-
леп од лежиштето на локалитетот кај с. 
Манастир, во атарот на општина Вито-
лиште, Прилепско......................................... 3

1152. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минерална суровина - мермер и 
гранит на �Еуро Мармо Гранити� - При-
леп од лежиштето на локалитетот кај с. 
Извор-Оморани, во атарот на општина 
Извор, Велешко............................................. 4

1153. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минерална суровина - мермер на 
�Еуро Мармо Гранити� - Прилеп од ле-
жиштето на локалитетот Гладно Поле, во 
атарот на општина Прилеп.......................... 4

1154. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минерална суровина - глина на 
АДГ �Трудбеник� - Охрид, на локалите-
тот кај с. Арбиново, во атарот на општина 
Охрид............................................................ 5

1155. Одлука за давање согласност на Статутот 
на ЈПВ �Гевгелиско-Валандовско Поле� -
Гевгелија........................................................ 5

1156. Решение за разрешување од функцијата 
заменик на јавниот правобранител на Ре-
публика Македонија за подрачјето на 
Скопје............................................................ 5

1157. Решение за именување заменик на јавни-
от правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Скопје....................... 5

1158. Решение за именување заменик на јавни-
от правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Гостивар................... 5

1159. Заклучок од Владата на Република Маке-
донија............................................................ 6

1160. Упатство за формата и содржината на об-
расците за плаќање на корисниците и 
единките корисници на Буџетот на Репуб-
лика Македонија........................................... 6

1161. Упатство за порамнување на трансакции 
на секундарен пазар на благајнички записи 13

1162. Упатство за работа со WEB апликација за 
спроведување на аукции на благајнички за-
писи................................................................... 16

1163. Одлука за изменување на Одлуката за име-
нување на членови и нивни заменици во 
општинската изборна комисија Дебар......... 20

 Објава за стапката на пораст на трошоци-
те на живот и платите за месец август 
2002 година.............................................�.. 64

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
атите во Република Македонија (�Службен весник на 
� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
инистерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец август 

02 година во однос на месец јули 2002 година е по-
сока за 0,1%. 
2. Правото на пораст на платите за месец август 

02 година во однос на месец јули 2002 година за ра-
тодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,05%. 
 

    Министер, 
       Бедредин Ибраими, с.р. 

 

С О Д Р Ж И Н А 
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42. Одлука за пристапување на Република Ма-

кедонија кон Договорот на светската орга-
низација за интелектуалната сопственост 
за авторското право и Договорот на свет-
ската организација за интелектуалната 
сопственост за изведбите и фонограмите.... 1

43. Одлука за замена на правото на сопстве-
ност на земјоделското земјиште.................. 1

44. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 2002 го-
дина................................................................ 1

45. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 2002 го-
дина................................................................ 2

46. Одлука за внесување или изнесување на 
ефективни странски пари во и од Репуб-
лика Македонија........................................... 2

47. Одлука за обезбедување на средства за 
надоместок за експропријација на нед-
вижности, заради расчистување на прос-
торот �Чифте Амам�.................................... 2

48. Одлука за давање на стопанисување нед-
вижен имот.................................................... 3

49. Одлука за изменување на Одлуката за 
обезбедување средства за исплата во го-
тово на побарувањата на штедачите од 
штедилниците �ТАТ� - Битола, �Алфа С� 
- Скопје и �Лавци� - Охрид......................... 3

 
 здавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 
Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 

Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
иро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 


	Об�ја�ва за стап�ка�та на по�рЀ

