
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Петок, 1 ноември 2002 
Скопје 

Број 83                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1349. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 
на Република Македонија и член 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1 но-
ември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател на Владата на Република Македо-

нија е избран Бранко Црвенковски. 
2. За министри кои ќе раководат со одделни мини-

стерства, се избрани: 
д-р Владо Бучковски, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за одбрана, 
Хари Костов, за министер кој ќе раководи со Мини-

стерството за внатрешни работи,  
Исмаил Дарлишта, за министер кој ќе раководи со 

Министерството за правда, 
д-р Илинка Митрева, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за надворешни работи, 
м-р Петар Гошев, за министер кој ќе раководи со 

Министерството за финансии, 
Илија Филиповски, за министер кој ќе раководи со 

Министерството за економија, 
Славко Петров, за министер кој ќе раководи со Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

Реџеп Селмани, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за здравство, 

Азис Положани, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за образование и наука, 

Јован Манасијевски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за труд и социјална политика, 

Александар Гештаковски, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за локална самоуправа, 

Благоја Стефановски, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за култура,  

Милаим Ајдини, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за транспорт и врски и 

Љубомир Јанев, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње. 

3. За министри без ресор, се избрани: 
Радмила Шеќеринска, 
Муса Џафери и 
Владо Поповски. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 07-3913/1  Претседател 
1 ноември 2002 година       на Собранието на Република 
             Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

1350. 
Врз основа на член 20 став 2 од Деловникот на Со-

бранието на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 60/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 31 
октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
I. Собранието на Република Македонија има двајца 

потпретседатели. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-3891/1                           Претседател 

31 октомври 2002 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                 Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1351. 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31 октомври 2002 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО- 
ИМУНИТЕТНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Комисијата за деловнички и мандатно-имуни-

тетни прашања, се избираат: 
а) за претседател 
Борис Кондарко 
б) за заменик на претседателот 
Абдилаќим Адеми 
в) за членови: 
1. Јанаќе Витановски, 
2. Зоран Томиќ,  
3. Благој Голомеов, 
4. Неждед Мустафа, 
5. Ефтим Манев, 
6. Ристана Лалчевска, 
7. Хусеини Хусеинџеват и  
8. Фатмир Асани 
г) за заменици на членовите: 
1. Есад Рахиќ,  
2. Ангел Димитров, 
3. Јордан Михајловски, 
4. Ангелка Пеева-Лауренчиќ,  
5. Никола Апостоловски, 
6. Орданчо Тасев, 
7. Марија Којзеклиска и 
8. Ружди Матоши. 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

         Бр. 07-3890/1   Претседател 
31 октомври 2002 година   на Собранието на Република 
              Скопје    Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1352. 

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 31 октомври 2002 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-

НИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА  

1. Се верифицира мандатот на пратеникот 
- Тасим Сулејманоски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-3914/1                            Претседател 

31 октомври 2002 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1353. 

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за основно-
то образование („Службен весник на РМ“ бр. 52/2002), 
министерот за образование и наука, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ  УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 

 ГРАЃАНСКА КУЛТУРА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ  
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

одобрување употреба на учебник по Граѓанска култура 
за VII одделение. 

2. Со денот на влегување во сила на ова решение 
престанува употреба на учебникот по Граѓанска култу-
ра за VII одделение од авторите: Гордана Трајкова Ко-
стовска, Ксенофон Угриновски и Крсте Василески 
Подгорски, издаден од Македонска искра - Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

  Бр. 10-2804/2 
16 октомври 2002 година                Министер, 

       Скопје                проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 
___________ 

1354. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за увоз во Репуб-

лика Македонија на одделни земјоделски и прехранбе-
ни производи со потекло од Република Албанија за 
2002 година („Службен весник на РМ“ бр. 74/2002), 
министерот за економија, донесува  

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИ-
ЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПО-
ОДДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ  И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА 

2002 ГОДИНА  
Член 1 

Со ова упатство се определува постапката за рас-
пределба на количествата на производите во рамки на 
поодделни квоти од Прилогот 1 од Одлуката за увоз во 
Република Македонија на одделни земјоделски и пре-

хранбени производи со потекло од Република Албанија 
за 2002 година („Службен весник на РМ“ бр. 74/2002) 
(во натамошниот текст: Одлуката). 

 
Член 2 

Барањето за доделување на одредени количества на 
производи во смисла на член 3 од Одлуката, увозникот 
или неговиот овластен застапник може да поднесе до 
Министерството за економија секој работен ден од  
8,00 до 14,00 часот. 

Член 3 
Евидентирањето на барањата во Министерството за 

економија се врши по ред кој што одговара на редот на 
нивното добивање во Министерството за економија 
(датум и време). 

Обработување на барањата Министерството за еко-
номија врши секој работен ден за добиените барања од 
претходниот ден. 

 
Член 4 

Министерството за економија при обработувањето 
на барањата врши проверка дали вкупното количество 
на производи од барањата поднесени во ист ден од 
определената тарифна ознака ја надминува расположи-
вата квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба: 

- ако вкупното количество на соодветните произво-
ди од барањата поднесени на ист ден за определена та-
рифна ознака не ја надминува расположивата квота, на 
секој увозник му се одобрува бараната количина; 

- ако вкупното количество на соодветните произво-
ди од барањата поднесени за определена тарифна озна-
ка за еден ден ја надминува расположивата квота, на 
секој увозник му се одобрува квота сразмерно на бара-
ните количини. 

 
Член 5 

Министерството за економија по искористувањето 
на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинската 
управа на Република Македонија, за тоа објавува сооп-
штение во печатените медиуми. 

 
Член 6 

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

 
          Бр. 10-5176           Министер, 
21 октомври 2002 година            м-р Бесник Фетаи, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1355. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии 
од вредност (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесе-
на на 23.10.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ  
НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА 

ЕМИСИЈА НА АКЦИИ 
 
1. Се дава согласност на Клириншка Куќа Клириншки 

Интербанкарски Системи АД Скопје за продолжување на 
рокот за реализација на втората емисија на акции за 30 де-
на, заклучно со 04.11.2002 година на начин и под услови 
согласно Одлуката за зголемување на основната главница 
на друштвото со издавање втора емисија на акции на 
друштвото бр. 02-143/39 од 29.05.2002 година и Одлуката 
за пролонгирање на рокот за реализација на втората еми-
сија на акции бр. 61/15 од 04.10.2002 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на втората емисија 
на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три 
дена од денот на приемот на ова решение. 
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Ко-
мисијата за бројот на запишаните и платените хартии 
од вредност, односно за процентот за реализација на 
емисијата согласно Правилникот за содржина на изве-
стувањето за запишани и платени хартии од вредност 
(“Службен весник на РМ“ бр. 16/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија".  

  Бр. 07-1192/6               Комисија за хартии од вредност 
23 октомври 2002 година                    
            Скопје                             

___________ 
1356. 

Врз основа на член 109 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии 
од вредност на продолжението на својата 46 седница 
одржано на 24.10.2002 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одбива Барањето за одобрение за основање и 

работа на брокерска куќа на “Фрст Глобал Брокерс“ со 
седиште во Скопје, ул. “Македонија“ бр. 19. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Жалбата не го одложува извршувањето на ова ре-
шение. 

4. Решението ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“.  

 Бр. 07-1343/4                Комисија за хартии од вредност 
24 октомври 2002 година 

      Скопје 
___________ 

1357. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии 
од вредност на продолжението на својата 46-та седница 
одржано на 24.10.2002 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одбива Барањето за давање согласност за име-

нување на Татјана Димитриеска, со завршен степен на 
образование - дипломиран економист, за директор, по 
барањето на “Фрст Глобал Брокерс“ АД со седиште во 
Скопје, ул. “Македонија“ бр. 19. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Жалбата не го одложува извршувањето на ова ре-
шение. 

4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 07-1344/3              Комисија за хартии од вредност 

24 октомври 2002 година 
        Скопје 

___________ 
1358. 

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии 
од вредност на продолжението на својата 46-та седница 
одржано на 24.10.2002 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одбива Барањето за давање согласност за име-

нување на Раички Виктор, со завршен степен на обра-
зование - дипломиран град. инж. за директор, по бара-
њето на “Фрст Глобал Брокерс“ АД со седиште во 
Скопје, ул. “Македонија“ бр. 19. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Жалбата не го одложува извршувањето на ова ре-
шение. 

4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 07-1344/2                 Комисија за хартии од вредност 

24 октомври 2002 година 
      Скопје 

___________ 
1359. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за девизно 
работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 54/02) и  член 68 од Законот за Народна банка 
на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија , на 24.10.2002 година, ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СО-
СТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ  
ВО СТРАНСКА ВАЛУТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

БАНКИ 
 
1. Со оваа одлука се определува начинот на кој ов-

ластените банки ја известуваат Народна банка на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Народна 
банка), за состојбата на средствата и обврските во 
странска валута. 

2. Предмет на ова известување се салдата на сметки 
во странска валута пропишани со Упатство за пресме-
тка на девизната позиција. 

3. Овластените банки известуваат за салдата на сме-
тки на дневна основа. Извештајот се доставува до На-
родна банка најдоцна 2 работни дена од датумот за кој 
се известува на начин пропишан со Упатството за 
пресметка на девизната позиција. 

4. Субјектите од точка 3 на оваа одлука известува-
њето го вршат со доставување на образец бр. 1 од 
Упатството за пресметка на девизната позиција од 
12.12.1996 година, до Народна банка. 

5. За реализација на оваа одлука ќе се применува 
Упатство за пресметка на девизна позиција од 
12.12.1996 година, со измените и дополнувањата од 
11.06.1998 година, 23.10.1998 година, 13.10.2000 годи-
на и 24.10.2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 
82/02).  

6. Како прв датум за кој се известува според оваа 
одлука се определува 21.10.2002 година. 

7. Оваа oдлука влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   

     
      Бр. 02-14/697-2002                          Гувернер, 
24 октомври 2002 година                  Љубе Трпески, с.р. 
               Скопје 

___________ 
1360. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за девизно 
работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 54/02 ), точка 5 од Одлуката за  начинот на из-
вестување на Народна банка на Република Македонија  
за состојбата на средствата и обврските во странска ва-
лута на овластените банки ("Службен весник на РМ" 
бр. 83/02) и член 69 од Законот за Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
3/02), гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на 24.10.2002 година, ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВО-
ТО ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДЕВИЗНАТА ПОЗИЦИЈА 

 
I. Во Упатството за пресметка на девизната позици-

ја од 12.12.1996 година, се вршат следните измени и 
дополнувања: 
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1. Во Групата А-Девизни средства, точката 4 се ме-
нува и гласи: 

Во колоната број  5 - "Средства во странска валута 
кај домашни банки" се внесува разликата помеѓу сал-
дото на сметка: 

- 311 Девизни тековни сметки во земјата 
- 3251 Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од банки 
- 335 Краткорочно орочени девизни сметки кај до-

машни банки 
И збирот на салдата на сметките: 
- 700 Тековни на домашни банки во странска валута 
- 745 Краткорочни депозити во странска валута на 

банки и други финансиски организации 
- 751 Краткорочни кредити од домашни банки во 

странска валута 
- 765 Долгорочно орочени депозити во странска ва-

лута на банки и други финансиски организации 
 
2. Во Групата А-Девизни средства, точката 5  се ме-

нува и гласи: 
Во колоната број 6- ″ Други средства во странска 

валута″ се внесува збирот на салдата од сметките:   
- 307 Хартии од вредност во странска валута-ин-

струмент за плаќање 
- 319 Преодна девизна сметка  
- 381 Побарувања по работи во странска валута во 

име и за сметка на јавен сектор 
- 388  Побарувања по работи во странска валута во 

име и за сметка на нерезиденти 
 
3. Во групата Б - Девизни обврски, точката 2 се ме-

нува и гласи: 
Во колоната број 9 ″Средства на странски лица во 

странска валута″ се внесува збирот од салдата на сме-
тките: 

- 701 Тековни сметки на странски банки  
- 704 Девизни лоро покриени акредитиви и гаран-

ции 
- 706 Примени покритија по чекови и кредитни пис-

ма 
- 708 Тековни сметки на нерезиденти во странска 

валута 
- 748 Краткорочно орочени депозити во странска 

валута 
- 757 Краткорочни обврски во странска валута 

спрема делови на банката во странство 
- 768 Долгорочно орочени депозити во странска ва-

лута на нерезиденти 
       
4. Во групата Б - Девизни обврски, точката 3 се ме-

нува и гласи: 
Во колоната број 10 - ″Сметки во странска валута 

на правни лица″ се внесува збирот од салдата на сме-
тките: 

- 710 Тековни сметки на правни лица во странска 
валута 

- 712 Посебни тековни сметки на правни лица во 
странска валута 

- 740 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нефинансиски правни лица 

- 7199 Други средства на правни лица 
- 760 Долгорочно орочени депозити во странска ва-

лута на нефинансиски правни лица 
 
5. Во групата Б - Девизни обврски, точката 5 се ме-

нува и гласи: 
Во колоната 12 ″Издадени должнички хартии од 

вредност и други краткорочни депозити во странска ва-
лута″ се внесува салдото на сметката: 

- 731 Издадени должнички хартии од вредност во 
странска валута 

- 738 Други краткорочни депозити и други обврски 
во странска валута 

6. Во групата Б - Девизни обврски, точката 6 се ме-
нува и гласи: 

Во колоната 13 ″Кредити од странство во странска 
валута″ се внесува салдото од сметките: 

- 7520 Краткорочни кредити од странски банки и 
други финансиски организации во странска валута за 
сметка на комитентите на банката 

- 7720 Долгорочни кредити од странски банки и 
други финансиски организации во странска валута за 
сметка на комитентите на банката 

- 7721 Долгорочни кредити од странски банки и 
други финансиски организации во странска валута за 
сметка на банката 

Потоа збирот од салдата на сметките: 
- 3200 Побарување по краторочни кредити во 

странска валута од нефинансиски правни лица врз ос-
нова на користени странски кредити 

- 3201 Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од нефинансиски правни лица врз ос-
нова на кредитни линии 

- 3210 Побарувања по краткорочни кредити во 
странска валута од сектор држава врз основа на кори-
стени странски кредити 

- 3211 Побарувања по краткорочни кредити во 
странска валута од сектор држава  врз основа на кре-
дитни линии 

- 3260 Побарувања по краткорочни кредити во 
странска валута од други комитенти врз основа на ко-
ристени  странски кредити  

- 3261 Побарувања по краткорочни кредити во 
странска валута од други комитенти врз основа на ко-
ристени  кредитни линии 

- 3400 Побарувања по долгорочни кредити во 
странска валута од нефинансиски правни лица 

- 3410 Побарувања по долгорочни кредити во 
странска валута од сектор држава 

- 3460 Побарувања по долгорочни кредити во 
странска валута од други комитенти 

Оваа разлика се внесува во колоната 13 само ако 
збирот на салдата од сметките 7520, 7720 и 7721 е по-
голем од збирот на салдата на сметките 3200, 3201, 
3210, 3211, 3260, 3261, 3400, 3410 и 3460. 

 
7. Во групата Б - Девизни обврски, точката 7 се ме-

нува и гласи: 
Во колоната 14 ″Други обврски во странска валута″ 

се внесува салдото од сметките: 
- 721 Сметки на јавен сектор во странска валута 
- 726 Сметки на други комитенти во странска валу-

та 
- 741 Краткорочни орочени депозити во странска 

валута на јавен сектор 
- 746 Краткорочни орочени депозити во странска 

валута на други комитенти 
- 7521 Краткорочни кредити во странска валута од 

странски банки и други финансиски организации за 
сметка на банката 

- 7529 Достасани, а неизмирени обврски по кратко-
рочни кредити во странска валута од странски банки и 
други финансиски организации 

- 754 Краткорочни кредити во странска валута од 
нерезиденти 

- 761 Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на јавен сектор 

- 766 Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на други комитенти 

- 7719 Достасани, а неизмирени долгорочни креди-
ти во странска валута од овластени банки 

- 7729 Достасани, а неизмирени обврски по долго-
рочни кредити во странска валута од странски банки и 
други финансиски организации 

- 7749 Достасани, а неизмирени обврски по долго-
рочни кредити во странска валута од други странски 
лица 
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- 7779 Достасани, а неизмирени долгорочни обвр-
ски во странска валута спрема делови на банката во 
странство 

- 78 Обврски по работи во странска валута во име  
за сметка на други 

- 256 Обврски во девизи врз основа на камати и на-
домести 

- 2571 Обврски по издадени чекови и кредитни пис-
ма во девизи 

- 2576 Обврски во девизи за привремени уплати на 
странски лица на име влог за основање на мешовити 
правни лица 

- 2577 Обврски врз други основи во девизи спрема 
Буџетот на Државата 

- 2578 Обврски врз други основи во девизи спрема 
странски банки 

- 2579 Останати обврски по други основи во девизи 
- 258 Примени аванси во девизи 
- 29204 Обврски во пресметка по работење за купо-

продажба на девизи на девизен пазар 
- 29206 Обврски во пресметка по работи за купо-

продажба на ефективни странски пари 
- 2921 Обврски во пресметка од деловни односи по 

девизно работење во девизи. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпи-

шувањето и ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   
      Бр. 02-14/698-2002                         Гувернер, 
24 октомври 2002 година                  Љубе Трпески, с.р. 
              Скопје 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е покрената процесна постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Небахат 
Руссо од Скопје, ул. “Руфат Бурџевиќ“ бр. 45, против 
тужениот Доминико Руссо од Република Италија, со 
непозната адреса на живеење. 

Судот, на тужениот му постави привремен застап-
ник адвокатката Радмила Василевска Шишковска од 
Скопје, која ќе го застапува тужениот во постапката сé 
додека тужениот или неговиот полномошник не се ја-
ват во судот, односно додека Центарот за социјална ра-
бота не го извести судот дека на тужениот му поставил 
старател. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр.  
1720/2002.                                                                (27947) 

___________ 
 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води по-

стапка за утврдување на сопственост по основ на купо-
продажба по тужбата на тужителот Мицковски Дончо 
од Скопје, против тужените Павловски Стоилко и дру-
ги од Скопје и Елена Андонова од Скопје, сега со не-
позната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Елена Андонова да се јави во 
Основниот суд Скопје I - Скопје во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот, да достави адреса на живеење 
и да одреди полномошник, кој пред судот ќе ги штити 
нејзините интереси. 

Се известува лицето Елена Андонова дека Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение XII. П. бр. 
4252/97 од 28.11.2000 година и назначи привремен за-
стапник адвокатката Хрисула Мицанова од Скопје, со 
канцеларија на ул. “Питу Гули“ бр. 70, која ќе ги заста-
пува интересите на тужената во постапката пред судот 
сé додека тужената или нејзин полномошник не се по-
јави пред судот, до правосилното окончување на по-
стапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII. П. бр.  
4252/1997.                                                                (28455) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителот Николче Трајчевски од Скопје, 
против тужената Слободанка Трајчевска од СР Југос-
лавија.  

Се повикува тужената Слободанка Трајчевска да се 
јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја 
достави сегашната адреса на живеење или да овласти 
полномошник. Во спротивно, судот ќе и постави при-
времен застапник, според член 78 од ЗПП, кој ќе ги за-
стапува  нејзините интереси до окончувањето на по-
стапката или до нејзиното јавување во судот.  

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П. бр. 
1404/2002.                                                                (27981) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за 

сопственост по тужбата на тужителите Драган Арсов-
ски, Атанас Арсовски, Даница Арсовска, Весна Милу-
тиновиќ и Цвета Филиповиќ, против тужените Веле 
Петковски, Љупчо Петковски, Олгица Стоилкова, Рада 
Колевска и Лилјана Трифуновиќ од Белград, сега со не-
позната адреса на живеење и престојување. Вредноста 
на спорот е 40.000,00 денари.  

За привремен застапник на тужената Лилјана Три-
фуновиќ се одредува Валерија Николова, стручен сора-
ботник при овој суд, согласно со член 78 став 1 и 2 точ-
ка 4 и 5 од ЗПП. Привремениот застапник ги има сите 
права и должности на законски застапник по спомена-
тиот предмет сé додека тужениот или негов полномош-
ник не се појави пред судот, односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека поставил стара-
тел. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1536/1997.                                      
                                                                            (28312) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка за сопственост 

по тужбата на тужителот Цветковски Александар од с. 
Опае, против тужената Пешиќ Стана од с. Опае, сега со 
непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот е 
20.000,00 денари. 

Бидејќи тужената Пешиќ Стана е со непозната 
адреса на живеење, судот и постави привремен застап-
ник Лидија Велиновска, адвокатка од Куманово, која 
ќе ја застапува тужената сé додека таа или нејзиниот 
полномошник не се јави пред овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1629/2002.     
                                                                            (28320) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

по тужбата на тужителот Љупчо Ѓоргиевски од с. Ново 
Коњарево, преку полномошникот Силвана Бержецка, 
адвокат од Струмица, против тужената Јасминка Ѓор-
гиевска родена Накова од с. Ново Коњарево, сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужената Ѓеоргиевска Јасминка да се 
јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот. За привремен застапник на тужената се назначу-
ва Силвана Бајрактарова, стручен соработник во Ос-
новниот суд во Струмица. Привремениот застапник ги 
има сите права и должности на законски застапник, а 
тие права и должности ќе ги врши сé додека тужената 
или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, 
односно додека Центарот за социјална работа не го из-
вести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 750/2002.       
                                                                            (28315) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

за долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и 
реосигурување “Кјуби Македонија“ Скопје, против ту-
жениот Тилев Методија од с. Босилово, сега со непоз-
ната адреса. Вредноста на спорот е 3.150,00 денари. 



Стр. 6 - Бр. 83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2002 
 

Се повикува тужениот Тилев Методија да се јави во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. За 
негов привремен застапник се назначува Силвана Ба-
јрактарова, стручен соработник во Основниот суд во 
Струмица. Привремениот застапник ги има сите права 
и должности на законски застапник, а тие права и 
должности ќе ги врши сé додека тужениот или негови-
от полномошник не се појави пред судот, односно до-
дека Центарот за социјална работа не го извести судот 
дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 482/2001.       
                                                                            (28316) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води сопственич-

ки спор по тужбата на тужителот Насир Садули од с. 
Теарце, против тужениот Ферид Садулаи од с. Теарце 
и други. 

Се повикуваат тужените Абдулсамет Тефик Саду-
лаи и Садула Тефик Садулаи, двајцата од с. Теарце-Те-
тово, сега со непозната адреса во Германија, да се јават 
во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот или да одредат полномошник. Во 
спротивно, преку Центарот за социјална работа во Те-
тово ќе им биде одреден привремен застапник, кој ќе 
ги застапува до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 702/2002.       
                                                                            (28317) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

исполнување на договор за купопродажба и предавање 
во владение по тужбата на тужителот Стефановски 
Стево од Тетово, против тужениот Филиповиќ Перо и 
др. од Канада, сега со непозната адреса. Вредноста на 
спорот е 10.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Филиповиќ Перо од Кана-
да и Филиповиќ Слободан од СР Југославија, со непоз-
ната адреса, да се јават во Основниот суд во Тетово, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку во 
овој рок не се јават и не одредат свој полномошник, су-
дот ќе им постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 868/2002.       
                                                                            (28318) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа-

та управна постапка („Службен весник на СФРЈ“ бр. 
47/86), кој е преземен како републички пропис соглас-
но член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 52/91) и член 553 од Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/2002), постапувајќи по барањето на основачот 
„ШАР БЕТАЈЛИГУНС“ ГмбХ од Хамбург, СР Герма-
нија за евидентирање на промена на претставништво 
во регистарот на претставништва на странски лица во 
Република Македонија, Министерството за економија 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се запишува во регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под рег. бр. 
1269, број на регистарска влошка 3-0194/ДЕМ промена 
на седиштето на претставништвото кое се наоѓало на 
ул. „Ѓорѓи Скрижевски“ бр. 10 Скопје, сега се наоѓа на 
ул. „Теодосие Гологанов“ бр. 59/1-12 Скопје.     (28496) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 762/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014690, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство и трговија КИ-
МИТЕКС Славица Миладинова ДООЕЛ увоз-извоз 
Струга Стопанска зона с. Мороишта - Струга. 

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 21.21, 21.23, 21.25, 25.22, 25.24, 36.15, 
51.16, 51.19, 51.41, 51.42, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 
74.40, автоперална, забавни игри, автомати, флипери, 
билјард, плеј стејшн и сл., надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт на стоки и услуги, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, малограничен трговски промет, посредува-
ње во меѓународен промет на стоки и услуги, продажба 
на стоки во консигнациони складишта. 

Основната главница на друштвото има вредност од 
2.610 евра, односно 159.210,00 ден.  

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите свои средства.  

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет - упра-
вител со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности е Миладинова Славица. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
762/2002.                     (18237) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 818/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014746, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, градежништво, трговија, услуги и угостителс-
тво „СМ-СТРЕЛЕЦ“ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. 
„Сатеска“ бр. 1. 

Основач е Спироски Перо од Охрид со акт од 
14.06.2002 год. 

Дејности: 15.11, 15.13, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 
17.72, 18.10, 36.11, 45.31, 50.10, 50.30, 50.50, 51.19, 51.21, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.46, 52.11, 52.21, 52.22, 52.27, 52.33, 52.48, 52.62, 52.63, 
51.51, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 51.35, 65.12/3, 74.40, 
70.11, 70.12, 70.20, 60.24, 52.45, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.46, 52.47, 22.21, 22.22, 22.23, 63.12, 60.22, 
19.10, 92.33, 92.34, 93.05, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 72.60, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 51.22, 51.23, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 15.85, 51.54, 22.31, 22.32, 
22.33, 72.50, 52.12, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 
15.98, 20.30, 20.51, 22.25, 25.13, 25.22, 51.56, 51.66, 52.72, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.34, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.12, 51.18, 51.45, 
74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.84, 92.71, 92.72, 93.1, 17.51, 
17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18,24, 
18.30, 19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 55.50, 
36.61, 36.22, 63.30, 74.12, 51.24, 51.39, 51.42/2, 51.57, 
51.63, 52.32, 52.50, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 60.21, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 74.82, 74.84, 52.42, 71.40. 

Дејности во надворешен промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, посреду-
вање и застапување во надворешниот промет со стоки 
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и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓуна-
родна шпедиција, отстапување на инвестициони рабо-
ти на странско лице, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од слободни царински 
продавници, реекспорт, продажба на странски стоки од 
консигнациони складови, продажба на стоки од посеб-
ни царински продавници, застапување на странски 
фирми. 

Управител без ограничувања е Зенелов Едис. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

818/2002.                     (18238) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 830/2002 од 19.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014758, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија, увоз-извоз и услуги Драгица и др. 
АУЗ Битола ДОО с. Долно Оризари. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 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, 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, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет, 
услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки 
од консигнациони складишта на странски стоки, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и патници, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на 
складирање на стоки, агенциски услуги во транспор-
тот, угостителски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка.  

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Основачки влог на друштвото изнесува 2.600,00 
евра или 160.680,00 денари во основни средства по ед-
на половина на двајцата основачи односно по 80.340,00 
денари. 

Управител на друштвото е Драгица Талевска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

830/2002.                     (18239) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 790/2002 од 18.06.2002 година, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Тргов-
ското друштво за производство, трговија и услуги - 
МЛЕКО-ПРОМ ИДЕАЛ - ДООЕЛ Охрид, Охрид ул. 
„Билјанини извори“ бр. 42/10, Охрид. 

Седиште: Охрид, ул. „Билјанини извори“ бр. 42/10. 
Содружник е Павле Момировски со Изјава од 

17.05.2002 година. 
Дејности:  01.21, 01.22/1, 15.51, 15.52, 15.86, 21.12, 

21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 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, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.40, 

72.60, 74.12, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и 
лековити билки, забавни игри на автомати и слично, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ски стоки, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
продажба на стоки од слободни царински продавници, 
реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - 
управител е Павле Момировски. 

Основната главница изнесува 4.000 евра во денар-
ска противвредност од 244.000 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
790/2002.                     (18240) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 803/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014731, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги  ЦАКУ увоз-извоз ДООЕЛ 
ул. „Цветко Јаковлески“ бр. 35, Кичево.  

Единствен содружник во друштвото е Исмаил Ве-
лиу од Кичево, ул. „Цветко Јаковлески“ бр. 35, Кичево. 

Основните средства кои ги вложува содружникот 
во друштвото изнесуваат 2.500 евра или во денарска 
противвредност од 152.400,00 денари во предмети по 
проценка на овластен судски проценител. 

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.95/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.22, 21.23, 25.12, 25.22, 25.23, 25.24, 26.63, 26.64, 
26.65, 26.66, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.11, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.11, 50.13, 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, 51.38, 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, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.40, 92.34, 93.01, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт 
на патници во друмскиот сообраќај, малограничен про-
мет со соседните држави, отстапување и изведување на 
инвестициони работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со целиот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Исмаил Велиу - упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
803/2002.                     (18241) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 520/2002 од 12.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01014448?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за транспорт, производс-
тво, услуги и трговија на големо и мало РЕЏО ТРАНС 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола ул. „Ѓорѓи Наумов“ 
бр. 11, Битола. 

Се основа Друштво за транспорт, производство, ус-
луги и трговија на големо и мало РЕЏО ТРАНС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Ѓорѓи Наумов“ бр. 11, Би-
тола. 

Основач на друштвото ќе биде Реџаил Шахимов-
ски, ул. „Ѓорѓи Наумов“ бр. 11, Битола. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 
155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден 
курс на Народна банка на РМ и приложено според из-
вештај на проценител. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 
15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 
извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени 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 Реџаил Шахимовски од 
Битола, ул. „Ѓорѓи Наумов“ бр. 11, управител без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со својот имот.  

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
520/2002.                     (18242) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 599/2002 од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014527, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
ПАВЛОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, ул. „Борис Кидрич“ ламела 1/14, Битола. 

Основач на Друштвото за трговија и услуги ПАВ-
ЛОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Би-
тола е Павловски Даниел Георге од Сиднеј, Австрали-
ја, со престој во Битола на ул. „Борис Кидрич“ ламела  
1/14, Битола. 

Полниот назив гласи: Друштво за трговија и услуги 
ПАВЛОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола. 

Скратениот назив на друштвото гласи: ПАВЛОВ-
СКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Битола. 

Седиштето на фирмата е на ул. „Борис Кидрич“ 
ламела 1/14, Битола. 

Дејности:  22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.23, 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, 51.51, 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, 52.72, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 64.12, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31/2, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 
93.04, 93.05. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
599/2002.                     (18243) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 676/2002 од 6.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014604, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, услуги, трго-
вија на големо и мало „БАМБИ-ТЕКС“ Офелија и други 
ДОО увоз-извоз Ресен, ул. „29-ти Ноември“ бр. 2. 

Дејности: 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 72.30, 74.12, 
74.20/2, 74.20/3, 40.10/3, 40.20, 40.30, 90.00, 15.86, 
21.23, 21.25, 17.30, 17.54, 17.60, 18.21, 18.24, 24.16, 
25.22, 25.23, 25.24, 45.11, 45.50, 45.44, 45.45, 52.62, 
52.63, 55.51, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.23, 71.33, 71.34, 
19.30, 36.50, 36.62, 36.63, 36.22. 

Управител е Стојановска Офелија од Ресен. 
Основачи на друштвото се: Стојановска Офелија, 

Мира Маричевска, Пројовска Милка, Горгиевска Ленче, 
Цуровска Ленче, Фузевски Данче, Раповска Драга, Јо-
вкова Надежда, Давтовски Рамадан, Фузевска Марица, 
Богоевски Ацо, Вретовски Митко, Милевски Илче, Трај-
кова Лепа, Шикалева Наде, Грнчарова Даринка, Стоја-
новска Даница, Ивановски Васко, Настевски Кице, По-
повски Никола, Амедова Букурие, Николовски Сашко. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
676/2002.                     (18244) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 793/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014721, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија, градежништво, сообраќај и услуги 
ЛЕОН-ИМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ с. Бачиште, с. Бачи-
ште-Општина Зајас. 
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Дејности: 01.24, 01.25, 01.42/3, 14.11, 14.21, 51.11, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 
15.91, 17.12, 17.30, 21.25, 25.11, 26.70, 36.11, 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, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.20, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 
72.12, 74.14, 74.40, 80.42, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, 
55.51, 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со СР Југославија, Бугари-
ја, Грција и Албанија, застапување на странски фирми, 
посредништво, вршење на комисиони работи и реекс-
порт. 

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 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој 
располага - полни одговорности. 

Миаљим Велиу - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог во износ од 2.800 евра или 
170.800,00 денари, според приложен извештај од овла-
стен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
793/2002.                     (18245) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 714/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014642, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги ДИКО-КОМЕРЦ с. 
Велгошти, Охрид, ДООЕЛ с. Велгошти, Охрид. 

Основач на друштвото со ограничена одговорност е 
Цвета Димитриева од с. Велгошти, Охрид. 

Управител на друштвото е Ангелина Димитриева 
од с. Велгошти, Охрид со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 

Седиштето на друштвото е во Охрид, на ул. „Ариф 
Мустафа“ бр. 21. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.89, 15.51, 15.52, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.43/3, 
60.24, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 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, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски физички правни лица, мало-
граничен промет, реекспорт, превоз на стоки во меѓу-
народниот друмски сообраќај, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, откуп на земјодел-
ски и шумски производи. 

Со друштвото управува управителот Ангелина Ди-
митриева со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности, и ќе го застапува друштвото и во 
внатрешниот и во надворешниот трговски промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства - 
полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
714/2002.                     (18246) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 798/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014726, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за трговија и услуги „В.С.-АУТО“ Охрид увоз-извоз 
ДООЕЛ ул. „Гоце Делчев“ бр. 167, Охрид. 

Основање на Трговско друштво за трговија и услу-
ги „В.С.-АУТО“ Охрид увоз-извоз ДООЕЛ Охрид. 

Седиште: ул. „Гоце Делчев“ бр. 167, Охрид. 
Содружник е Васил Стефоски од Охрид, ул. „Гоце 

Делчев“ бр. 167. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународен транс-
порт и шпедиција, туристички услуги. 

Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600,00 
евра или 158.600,00 денари и тоа: компјутер со печатар, 
марка „пентиум“ и „епсон“ во вредност од 1.300,00 евра, 
метални сталажи, марка „слобода“ во вредност од 20 по 
50,00 евра или 1.000 евра, работен стол со помошно биро, 
сопствена изработка во вредност од 300,00 евра. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Васил Стефо-
ски, управител со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
798/2002.                     (18247) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 805/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014733, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги КАСА-СТИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Бито-
ла, Битола ул. „Александар Турунџев“ бр. 74/5. 

Дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 
14.50, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 13.43, 15.51, 15.52, 
15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 
15.98, 16.00, 17.40, 17.51, 17.54/2, 18.30, 19.30, 20.10, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 22.22, 22.25, 24.20, 
24.51, 24.61, 25.21, 25.22, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 
25.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21, 
45.22, 45.25, 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, 51.15, 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, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 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, 55.11, 55.21, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.30, 66.01/4, 70.20, 70.31, 71.10, 
71.21, 72.60, 74.40, 74.70, 74.84, 85.12, 85.14, 85.32/2, 
92.52/3, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, комисиони ра-
боти во областа на прометот, малограничен промет со 
СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за пре-
земените обврски одговара со сите свои средства со кои 
располага. Управител на друштвото е Пајаковска Горда-
на. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
805/2002.                     (18248) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 800/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014728, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тргови-
ја, угостителство и услуги ЛОМАКС Охрид ДООЕЛ 
Охрид, ул. „Никола Карев“ бб. 

Основач е Пулески Никола од с. Лескоец, Охрид. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.21, 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, 51.66, 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, 55.21/1, 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, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.22, 
71.32, 74.84, 92.62, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05, об-
ложувалници, Интернет, компјутерски игри, видео 
игри, стони фудбал и сл. 

Надворешно-трговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, малограничен промет, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, туристички услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Основната главница на друштвото изнесува 
2.600,00 евра или во денарска противвредност износ од 
158.600,00 денари по извештај на овластен проценител. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски во тој промет одговара со сите  
свои средства - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
рамките на запишаните дејности и во надворешнотр-
говскиот промет ќе биде Пулески Никола од с. Леско-
ец, Охрид - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
800/2002.                     (18249) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 641/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014569, го запиша во трговскиот ре-
гистар Заштитното градежно друштво за изградба, про-
изводство, трговија и услуги „НОВОГРАДБА“ ДООЕЛ 
Прилеп, ул.„Димо Наредникот“ бб, Прилеп. 

Основач е Милка Ингилизова од Прилеп, ул. „Бор-
ка Талески“ бр. 255. 

Основачки влог во висина од 2.500 евра според 
проценка од овластен проценител и тоа: канцелариски 
бира 600 евра, мала масичка 50 евра, фотелји 280 евра, 
фотелја кожена 320 евра, телевизори 500 евра, ТЕ печ-
ки 500 евра и видео 250 евра. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 4.53, 4.54, 
4.51, 4.51, 4.52, 4.55, 5.53, 26.70, 26.52, 26.40, 20.10/1, 
26.63, 26.70, 20.40, 20.51, 15.61, 15.81, 01.11/4, 15.9, 
16.0, 15.5, 15.3, 15, 15.1, 15.2, Г, Б, Г, В, 2.5, 60, 23, 
60.24, 60.21, 3.61, 2.61, 24.30, 5.9, 51.62, 5.1, 5.11, 5.12, 
5.13, 5.14, 5.15, 5.21, надворешна трговија со прехран-

бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полно овласту-
вање. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства - 
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Милка Ингилизо-
ва од Прилеп - управител без ограничување во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
641/2002.                     (18250) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 789/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014717, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското, услужно и производ-
но друштво Ж А П О Н увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. 
„Даме Груев“ бр. 33, Битола.  

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 55.30, 
55.30/1, 60.21, 60.22, 63.21, 74.81, 74.82, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, малограничен промет, реекс-
порт, меѓународна шпедиција, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и патници, изведување на 
инвестициони работи во странство, услуги во меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странска стока. 

Во правниот промет со трети лица Трговското, ус-
лужно и производно друштво Ж А П О Н увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 33  наста-
пува 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 е Марика Костовска од Битола, ул. „Ва-
ско Карангелевски“ бр. 1/13, со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 
евра или 155.000,00 денари во предмети според изве-
штај на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
789/2002.                     (18251) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 691/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014619, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за проектирање, гра-
дежништво и завршни работи МЕЛ ПРОЕКТ ИНЖЕ-
НЕРИНГ увоз-извоз ДОО Битола, ул. „Петре Ѓончев-
ски-Гиле“ бр. 6-б, Битола. 

Средства на основачите Евгениј Милошевски и 
Ивона Милошевска се 2.800,00 евра или 170.800,00 де-
нари. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32,  45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 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, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
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52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.40, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, услуги во меѓуна-
родниот транспорт, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, продажба на стоки од консиг-
национи складови на странски стоки, малограничен 
промет, реекспорт, полна одговорност. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот. 

Ивона Милошевска, управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
691/2002.                     (18252) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 777/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014705, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги „2002 ПАРАДИЗО“ ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бр. 124, Прилеп. 

Се основа Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги „2002 ПАРАДИЗО“ ДООЕЛ увоз-извоз 
Прилеп. 

Седиштето на друштвото ќе биде во Прилеп на ул. 
„Мирче Ацев“ бр. 124. 

Содружник на друштвото ќе биде Лозаноска Але-
ксандра од Прилеп. 

Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.550 
евра или 155.500,00 денари и се состои во основни 
средства по проценка на овластен судски проценител. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.39, 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, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 
52.27, 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, 52.61, 52.62, 55.30/1, 
55.30, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.40, 65.23, 74.12, 74.13, 72.30, 72.40, 72.60, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови, застапување на 
странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, посредување и заста-
пување на странски фирми и услуги. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот.  

Управител на друштвото ќе биде Лозаноска Але-
ксандра, која ќе го застапува друштвото во внатрешни-
от и надворешниот трговски промет со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
777/2002.                     (18253) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 763/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014691, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги РЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. 
„Ѓорче Петров“ бр. 23/9, Прилеп. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 45.31, 45.33, 
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, 51.13, 51.15, 

51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 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, 51.70, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.82, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнациона продажба, меѓу-
народен транспорт, меѓународна шпедиција, угости-
телски и туристички услуги во земјата и во странство. 

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 об-
врските одговара со сите свои средства со кои распола-
га - полна одговорност.  

Основната главница на друштвото изнесува вкупно 
2.500 евра, односно во противвредност од 152.500 де-
нари основни средства - предмети според извештајот за 
извршената проценка на средствата од страна на овла-
стен судски проценител. 

За управител на друштвото се именува лицето Јове-
ска Елизабета, со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
763/2002.                     (18254) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 743/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014671, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Заштитното друштво за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги ПАПИРУС - 
ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. „Трајко 
Николоски“ бр. 5. 

Основач е Секулоска Каролина од Прилеп, ул. „То-
чила“ I К-3А/7. 

Основачки влог во висина од 2.500 евра според 
проценка од овластен проценител и тоа: гарнитура за 
седење - вредност 1.000 евра, трпезариска маса со сто-
лици - 500 евра, музички систем - дигитален ЏВС 700 
евра, замрзнувач - „горење“ 200 евра, фрижидер „обо-
дин“ - 100 евра. 

Дејности: 01.11, 01.21, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.13, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.62, 15.81, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.89, 15.98, 16.00, 17.30, 17.40, 17.54, 18.22, 
18.23, 19.30, 20.10, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.25, 22.22, 24.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 
25.11, 25.24, 26.11, 26.12, 26.25, 26.40, 26.53, 28.40, 
28.52, 31.50, 34.30, 36.50, 36.61, 45.21, 45.34, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 71.33, 72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 
80.42, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. 

Во надворешно-трговско работење ќе ги извршува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и услуги, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, консигнација, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, меѓународен пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај, малограничен 
промет со стоки со соседните држави. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства - 
полни одговорности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полно овласту-
вање. 

Лице овластено за застапување во заштитното 
друштво е Секулоска Каролина од Прилеп - управител 
без ограничувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
743/2002.                     (18256) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 797/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014725, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ со фирма на Угостител-
ското, производно, трговско и услужно друштво ЧЛИ-
РИМИ увоз-извоз Кичево ДООЕЛ ул. „Наќе Војвода“ 
бб, Кичево. 

Основач е Демири Реџеп од с. Србица. 
Седиште: ул. „Наќе Војвода“ бб. 
Дејности: 01.13/1, 01.23, 01.24, 01.41, 15.11, 15.52, 

15.81, 15.86, 15.87, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 
51.27, 52.41, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.14, 
74.84, 92.72, 93.05. 

Во надворешно-трговско работење друштвото ќе ги 
извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување, 
реекспорт, комисиона продажба, консигнациона про-
дажба, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, туристички услуги, угостителски услуги. 

Основната главница на друштвото изнесува 
159.000,00 денари односно 2.615,20 евра според изве-
штај на овластен проценител. 

Управител е Реџеп Демири од с. Србица. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

вара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

797/2002.                     (18257) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 787/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014715, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија на големо 
и мало, производство, промет и услуги „ФИЛАГРО“ 
ДОО увоз-извоз Битола, ул. „Индустриска“ бб, Битола. 

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало, про-
изводство, промет и услуги „ФИЛАГРО“ ДОО увоз-из-
воз Битола. 

Седиште: ул. „Индустриска“ бб. 
Основачи се Ѓорги Стерјовски и Љупчо Јовановски. 
Дејности: 28.22, 28.40, 29.12, 29.13, 29.14, 29.23, 

29.24, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.61, 31.62, 33.20, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.84, 93.04, 93.05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства.  

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Кире Јовановски од Битола - 
управител без ограничување. 

Надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, малограничен промет, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и услуги, реекспорт. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
787/2002.                     (18258) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 795/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014723, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за трговија 
и услуги ФОР ЈУ увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. „Риеч-
ка“ бр. 3-а, Битола. 

Основање на Трговско друштво за трговија и услу-
ги ФОР ЈУ увоз-извоз Битола, ДООЕЛ. 

Основач и управител на друштвото е лицето Васко 
Талевски од Битола, ул. „Риечка“ бр. 3-а. 

Седиштето на друштвото е во Битола, ул. „Риечка“ 
бр. 3-а. 

Дејности: 01.21, 02.01, 15.31, 15.81, 15.86, 51.11, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 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, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.84, 92.34, 92.72, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, малограничен промет, 
реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња, а за преземените обврски одговара со целиот свој 
имот со полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
795/2002.                     (18259) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 859/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 010188, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги Ристо Чулаковски и други ЕНТЕРП-
РАЈЗ извоз-увоз Битола ДОО ул. „Индустриска“ бр. 
129, Битола. 

Се врши промена на лицето овластено за застапува-
ње. На досегашниот управител Светислав Велевски од 
Битола му престануваат овластувањата и се брише од 
судскиот регистар. 

За нов управител се именува Соња Попоска од Би-
тола, ул. „Солунска“ бр. 86. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
859/2002.                     (18260) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 802/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014730, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за услуги и трговија 
на големо и мало ТОЦИ увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. 
„Мирче и Танче Живкови“ бр. 44, Битола. 

Дејности: 28.52, 28.63, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 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, 51.54, 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, 
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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, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
74.82, 74.84, 93.01, 93.05. 

Во меѓународниот промет друштвото ќе ги врши 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, превоз на стоки и патници во меѓународни-
от друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ски стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото ќе работи под следниот назив: Друштво 
за услуги и трговија на големо и мало ТОЦИ увоз-из-
воз Битола, ДООЕЛ.  

Седиштето на друштвото ќе биде во Битола, на ул. 
„Мирче и Танче Живкови“ бр. 44. 

Основач на друштвото и лице овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот промет ќе биде 
управителот Талевски Тодорче со место на живеење во 
Битола на ул. „Мирче и Танче Живкови“ бр. 44. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства.  

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
802/2002.                     (18265) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 806/2002, во регистарската влошка бр. 
014734, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за меѓународен транспорт, шпедиција, 
услуги и трговија МЕГА МАК МАРАТОН КОМПАНИ 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Сотка Ѓорѓиоски“ бр. 
28, Прилеп. 

Скратен назив на друштвото е ТД МЕГА МАК МА-
РАТОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ. 

Седиштето на друштвото е во Прилеп на ул. „Сотка 
Ѓорѓиоска“ бр. 28. 

Основач на друштвото е Кадир Маклутлар од Р. 
Турција, Баурапаша 1, Истанбул. 

Дејности: 01.11, 01.21, 01.41, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.81, 15.84, 15.86, 15.89, 15.98, 16.00, 17.40, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.40, 
21.12, 21.25, 22.14, 22.22, 22.25, 22.33, 24.15, 24.20, 24.30, 
24.42, 24.51, 24.52, 25.11, 26.11, 26.13/1, 26.40, 26.62, 
26.70, 27.42, 28.12, 28.51, 28.56, 31.40, 34.30, 36.22, 36.50, 
36.61, 36.63, 45.21, 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, 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, 51.52, 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, 52.33, 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, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 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, 71.33, 72.60, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. 

Во надворешнотрговското работење ќе ги извршува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнациона продажба, мало-
граничен промет со Србија, Бугарија, Грција и Албани-
ја, меѓународен транспорт,  меѓународна шпедиција, 
угостителски и туристички услуги во земјата и во 
странство. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото е управителот Тасеска Горица од Прилеп. 

Основната главница изнесува 2.500 евра во против-
вредност според проценка од овластен проценител и 
тоа телефон „панасоник“ - 250 евра, телевизор „панасо-
ник“ 250 евра, телефакс „панасоник“ - 200 евра, гарни-
тура за седење 600 евра, канцелариска гарнитура 1.100 
евра, замрзнувач „ободин“ - 200 евра. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
806/2002.                     (18269) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2856/2002 од 12.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046801?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија, транспорт и услуги ФЕ-
РУМ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. “Димитрија Чупов-
ски“ бр. 78/1-12. 

 Основач е Димитар Станков од Скопје. 
Дејности: 14.21, 14.22, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 

27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 
27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 34.10, 34.20, 34.30, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 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, 51.61, 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, 51.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 74.12, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните земји, меѓународен транс-
порт на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, услу-
ги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување  во прометот на 
стоки и услуги.  

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Димитар Станков - 
управител со неограничени овластувања. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
2856/2002.                                                                (19175)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 351/2000 од 18.07.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032580?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговец-поединец 
Колонијал АС ТП Шабани Муамед Сафет с. Милетино, 
Брвеница. 

Дејности: 52.11- трговија на мало во неспецијализи-
рани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, 
52.25 - трговија на мало со алкохолни и др. пијалаци, 
52.26 - трговија на мало со производи од тутун. 

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП  одговара со цело-
купниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Шабани Сафет - 
Управител без ограничување.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
351/2000.                                                                  (19176)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2302/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046247?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Авто такси СА-
ЈО-СУ ТП Сафет Аљиљ Суља ул. “Дижонска“ бр. 26 б, 
Скопје. 
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Основач е Сафет Суља, ул. “Дижонска“ бр. 26 б, 
Скопје, со акт за основање од 07.05.2002 година. 

Дејност: 60.22 - такси превоз. 
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  лично со 
целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Сафет Суља - 
управител без ограничување.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
2302/2002.                                                                (19177)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3098/02 од 24.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047043?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги РИМЕС ПЛУС ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. “Jужноморавски бригади“ ББ, 
Скопје. 

Основач е Мароски Перо од Скопје, ул. “Вуковар-
ска“ бр. 15/1-23. 

Дејности: 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.25, 22.31, 
22.32, 22.35, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 28.75, 
36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 45.42, 
45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 
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, 51.64, 
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, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.12, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.84, 92.31, 92.32/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.71, 
92.72, 93.01, 93.02, 93.05, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.89, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
15.20, 55.40, 63.12. Надворешно трговско работење: по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт,, лизинг, меѓународен транспорт на сто-
ки, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција 
и Југославија, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица  на-
стапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица  одговара со целиот 
свој имот. 

Друштвото за управител го поставува лицето Маро-
ски Перо, управител без ограничување. За надворешно-
трговско работење одговорно лице е Мароски Перо, 
управител без ограничување.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
3098/2002.                                                                (19178)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2829/02 од 28.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046774?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за транспорт, трговија и услуги СТЕКСО-ТРАНС Ане-
та ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. “Франклин Рузвелт“ 
бр. 8/1-15. 

Содружник е Ќиркова Анета од Скопје.   
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 

01.13, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
04.41, 04.41/3, 04.42, 02.2, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 

15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.61, 15.7, 15.81, 
15.82/2, 15.87, 15.98/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 
22.23, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.25, 28.52, 36.12, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 52.11, 52.24, 55.30, 55.40, 
60.22, 60.24, 63.30, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.60, 
74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, лица и 
шпедиција, малограничен промет со Грција, Албанија, 
СР Југославија и Бугарија. 

Главна дејност на друштвото е 60.24-превоз на сто-
ки во друмскиот сообраќај. 

Управител на друштвото е Ќиркова Анета од Скоп-
је.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
2829/2002.                                                                (19181)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3006/02 од 19.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046951?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на ТП на Трговија на ма-
ло ДАКО-ДД ТП Живко Живко Петрушев Скопје, 
Снабдувачки центар Ѓорче Петров, лок.бр. 5. 

Основач е Живко Петрушев од Скопје, ул. “Соција-
листичка зора“ бр. 11/1-4.  

Дејности: 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.44/4, 52.62. 

Управител со неограничени овластувања е Живко 
Петрушев. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
3006/2002.                                                                (19183)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3113/02 од 28.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047058?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ТРОТЕРС ДООЕЛ 
Скопје, ул. “2“ бр. 3, нас. Кисела Јаболка. 

Основач е Горан Димитријевиќ од Велес, ул. “Ен-
гелсова“ бр. 2/II-5. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ТРОТЕРС ДООЕЛ Скопје, ул. “2“ бр. 3, нас. Кисела 
Јаболка. 

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12, 01,12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 
01.30, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15, 15.1, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.62, 15.7, 
15.71, 15.72, 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.9, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 18.30, 19.30, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.1, 
21.12, 21.2, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 22.1, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 25.1, 25.12, 25.13, 25.2, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 27.2, 
27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.5, 
27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.1, 28.11, 28.12, 28.2, 28.21, 
28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.40, 29.5, 31.30, 
34.20, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.1, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.2, 36.40, 36.50, 36.6, 36.62, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
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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, 51.51, 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.2, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.72, 93.0, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, застапување на стран-
ски  правни и физички лица, меѓународен транспорт на 
стоки и луѓе во друмскиот сообраќај, консигнација, кон-
сигнациони складови и продавници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, малограничен промет со РГрција, 
РБугарија, РАлбанија и СР Југославија.   

Друштвото во правниот промет со трети лица  на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. Во внатрешно и надворешно 
трговскиот промет како управител без ограничување е 
именуван Горан Димитријевиќ.   

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
3113/2002.                                                                (19184)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2228/02 од 01.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046173?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги  АКА ПРОМ ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. “Дримкол“ бр. 33. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги  АКА ПРОМ ДООЕЛ Скопје.  Седиште: Скопје, ул. 
“Дримкол“ бр. 33. Содружник е Ханифа Бихорац од 
Скопје. 

Дејности: 18.21, 18.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 
51.34, 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, 51.67, 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, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 
74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, комисиони работи, консигнациона продажба, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.  

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 целокупниот имот. Ханифа Бихорац, управи-
тел без ограничување. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
2228/2002.                                                                (19185)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2493/02 од 26.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046438?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги БИЛИВ ДООЕЛ 
Скопје, ул. “Браќа Чакреви“ бр. 20 б. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги БИЛИВ ДООЕЛ Скопје. Седиште: Скопје, ул. “Бра-
ќа Чакреви“ бр. 20 б. Содружник е Лидија Спировска 
од Скопје. 

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 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, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31/1, 
92.31/2, 92.32, 93.05, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, комисиони работи, консигнациона 
продажба, малограничен промет со соседните држави, 
реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.  

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 целокупниот свој имот.  

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

2493/2002.                                                                (19186)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3219/2002 од 01.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047164?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за  
транспорт, градежништво, трговија и услуги БЕН 
КОМПАНИ-МХ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
“Павле Илиќ“ бр. 2/4-14, Скопје. 

Основање на ДОО. Фирма: Друштво за  транспорт, 
градежништво, трговија и услуги БЕН КОМПАНИ-МХ 
ДОО експорт-импорт Скопје. Седиште: ул. “Павле Ил-
иќ“ бр. 2/4-14, Скопје. Содружници: Мустафиќ Хашир 
од Скопје, ул. “Павле Илиќ“ бр. 2/4-14 и Мустафиќ Ха-
јран од Врапче, Тутун, Србија, СР Југославија. Друш-
твото се основа на неопределено време. 

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.62, 51.70, 52.11, 52.21, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.40, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи,  меѓународен пре-
воз на стоки, застапување, реекспорт.  

За управител со неограничени овластувања, однос-
но лице овластено за застапување на друштвото во вр-
шење работи на надворешнотрговскиот промет со нео-
граничени овластувања, се именува Мустафиќ Хашир 
од Скопје, ул. “Павле Илиќ“ бр. 2/4-14.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
3219/2002.                                                                (19187)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3109/2002 од 27.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047054?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ТИКА ПЛАСТ 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Венијамин Мачуковски“ бр. 
4/3, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 
ТИКА ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: ул. “Вен-
ијамин Мачуковски“ бр. 4/3, Скопје. Основач е Ивана 
Тодоровска од Скопје, ул. “Китка“ бр. 5. Влог: 2.641 
евро или 161.000,00 денари. 
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Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 
15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.10/1, 25.11, 24.16, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
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, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05, 92.34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

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 целиот свој имот.  

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

3109/2002.                                                                (19188)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2549/2002 од 30.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046494?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на  ДООЕЛ на Друштво-
то за производство  транспорт  трговија и услуги ТОЦ-
КА Д ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Среќко Пужалка“ бр. 9, 
Скопје. 

Назив: Друштво за производство  транспорт тргови-
ја и услуги ТОЦКА Д ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: ул. 
“Среќко Пужелка“ бр. 9, Скопје. Основач е Тони Дим-
чевски од Скопје, ул. “Среќко Пужалка“ бр. 9. 

Влог: 2.546 евра или 155.200,00 денари. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 
15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 
20.10/1, 25.11, 25.13, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.547, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција, малограничен про-
мет со соседните земји, продажба на стоки од консиг-
национи складови, посредување во прометот на стоки 
и услуги, реекспорт.   

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 целиот свој имот.  

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

2549/2002.                                                                (19189)        

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3164/2002 од 01.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047109?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија и производство АМД ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. “Козле“ бр. 42-б, Скопје. 

Називот на друштвото гласи:  Друштво за трговија 
и производство АМД ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Козле“ 
бр. 42-б, Скопје. Единствен основач на друштвото е 
Младенов Сашо од Скопје, ул. “Козле“ бр. 42-б. Седи-
штето на друштвото е на ул.“Козле“ бр. 42-б во Скопје. 

Дејности: 01.41,  01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 11.20, 
15.30, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 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, 15.94, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 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, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.20, 
24.30, 24.51, 24.52, 24.63, 24.64, 24.66, 24.70, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.84, 93.05, 63.40. Дејно-
сти во надворешниот трговски промет: надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, застапување на 
странски фирми, меѓународен инженеринг, реекспорт, 
консигнација, шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и услуги, приредување на саеми и изложби, ли-
зинг, изведување на инвестициони работи во странс-
тво,  малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, 
Албанија и Грција, склучување договори за повисоки 
форми на соработка и кооперација и сл. Друштвото се 
основа на неодредено време. 

Управител на друштвото со неограничена одговор-
ност, Драгица Младенова, како во внатрешниот така и 
во надворешниот трговски промет.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
3164/2002.                                                                (19190)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3161/2002 од 01.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047106?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за транс-
порт, производство, трговија и услуги БОКЧЕ ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. “Руди Чајавец“ бр. 6/58, Скопје. 

Фирмата гласи: Друштво за транспорт, производс-
тво, трговија и услуги БОКЧЕ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје. Седиштето е на ул. “Руди Чајавец“ бр. 6/58, 
Скопје. Единствен содружник и управител без ограни-
чување е Борислав Приестел од Скопје, со живеалиште 
на ул. “Руди Чајавец“ бр. 6/58. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.41, 
02.01, 02.02, 11.1, 11.10, 11.20, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 
14.21, 14.22, 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, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
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15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 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, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 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, 
23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 
24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 
24.65, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 
26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 
26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 26.70, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 
27.31, 27.32, 27.33, 27.24, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 
27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 
31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 34.10, 34.20, 34.30, 
35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42,  
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 
92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување на странски фирми, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консиг-
национа продажба, угостителски и туристички услу-
ги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во об-
ласта на транспортот, лизинг работи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, долгорочна производс-
твена кооперација, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, СР Југославија и Албанија.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
3161/2002.                                                                (19191)        
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 

8/2000 од 25.02.2000 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена 
на застапник на Здружение на граѓани - ФК ЗЕЛЕНА 
ЛИВАДА с. Црнобуки Кукуречани. 

Од Основниот суд во Битола. Рег. Згф. бр. 8/2000. 
            (28482) 

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 
33/2002 од 14.10.2002 година, изврши упис на основа-
њето на Здружението на граѓани „ЕНЕРЏИ“ - Прилеп 
во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и 
фондации. 

Основни цели и задачи на здружението се: развива-
ње и унапредување на фитнесот, боди - билдингот и ат-
летиката, во согласност со пошироките општествени 
потреби и потребите на членовите на здружението, а во 
согласност со Програмата за работа на здружението; 
омасовување на фитнесот, боди - билдингот и атлети-
ката со активно учество на општински, регионални и 
републички натпревари; заштита и унапредување на 
човековата околина и животна средина, особено зашти-
та на парковите и другите места за рекреација; и подиг-
нување на здравствената состојба кај луѓето со правил-
но развивање на телото преку спортски физички актив-
ности. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. „Ки-
ро Пајмакоски“ бр. 16, а истото се организира и делува 
на подрачјето на Република Македонија. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е неговиот претседател Димче Димески 
од Прилеп, со живеалиште на ул. „Герѓи Ѓеорѓиу - 
Деж“ бр. 7. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 33/2002.
            (28483) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 

34/2002 од 21.10.2002 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани Еколошко друштво 
„Барбарас“ - село Дебреште - Општина Долнени. 

Основни цели и задачи на здружението се: заштита 
и унапредување на животната средина, како услов за 
нејзина рамнотежа, а со тоа и нормализирање на нару-
шениот однос човек-природа; обезбедување на природ-
ното право на секој човек на здрава животна средина, 
како право што им претходи на сите други човекови 
права и демократски слободи и како такво ги надмину-
ва сите идеолошки, политички, национални, верски и 
други исклучивости; свесна и планска човекова дејност 
- постојана борба за постојана животна средина, како 
услов за нормална човекова егзистенција и динамична 
рамнотежа човек - природа; залагање за економски и 
севкупен развој на подрачјето на Општина Долнени, со 
залагање за заштита и унапредување на селото и рит-
ско - планинските подрачја; посредување во ширењето 
на сите еколошки релеванти информации  од изворите 
до институциите (управи, образование, комунални 
служби и др.) до граѓаните, односно организациите и 
обратно; обезбедување на стручна интерпретација на 
податоците за состојбите на природните извори, жи-
вотните, природата, урбаната и работната средина; за-
лагање за рационално трошење на необновливите изво-
ри - суровини, енергија и потрошни добра; залагање за 
отстранување на сите промени што доведуваат до зага-
дување и загрозување на животната средина; соработка 
со сите организации кои имаат интерес за екологијата 
како (стопански, научни, стручни и рекреативни органи-
зации и здруженија), кои рамноправно учествуваат во 
изработка на заеднички проекти и акции; почитување на 
Статутот и на со закон заштитените природни и култур-
ни вредности; и подобар, среќен и здрав живот, денес, 
утре и во иднина за сегашните и идните генерации. 

Седиштето на Здружението е во село Дебреште, 
Општина Долнени, а истото делува на подрачјето на 
Општината Долнени и Република Македонија. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
Здружението е неговиот претседател Енгин Сулејмано-
ски од село Дебреште. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 34/2002. 
            (28484) 
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Се запишува во регистарот на здружение на граѓани 
под Зг. бр. 3/2002, Здружение на граѓани со име НИН-
ЏУЦУ КЛУБ РАДОВИШ - РАДОВИШ, кое е основано 
заради рекреативен, аматерски и професионален приод 
кон спортот и нинџа спортот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штината и пошироко, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. „Александар Македонски“ бр. 19/2/10 во Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш, Зг. бр. 3/2002. 
            (28259) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Неготино под реден бр. 
10/02 се запишува Земјоделско здружение „Фармер“ од 
Неготино. Здружението се регистрира заради ревитали-
зација на земјоделското производство во општините 
Неготино и Демир Капија со зголемување на површи-
ните и зголемување на просечната производност по 
хектар со нови агротехнички мерки; промена на произ-
водната насока и сортниот и расовиот состав во склад 
со достигнатите научни сознанија со што ќе се постиг-
не поголема рентабилност; олеснување и поефтинува-
ње на трудот на земјоделците со воведување на нова 
техничка и технологија; стандардизација на земјодел-
ското производство со што би станале атрактивни и по-
добро платени на пазарите; здружување на земјоделци-
те е можно за зголемување на нивото на нивните тех-
нички знаења; организирање на предавања, семинари, 
курсеви и учествување на натпревари, саеми и други 
собири во земјата и странство;   негување и развивање 
на чувството за заемно меѓусебно помагање на земјо-
делците; покренување на иницијативи и давање на 
предлози по одделна нормативна и друга регулатива од 
областа на земјоделството и други цели и задачи утвр-
дени со Статутот на здружението. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, ул. 
„Маршал Тито“ бр. 20, а овластено лице за застапување 
е Димов Сашко од Неготино, ул. „Антигона“ бр. 40. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 10/02. 
            (28530) 

___________ 
 
Oсновниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 10/02 

од 23.10.2002 година во судскиот регистар на здруже-
нијата на граѓани го запиша основањето на здружение-
то на граѓани „младинска организација“ од с. Могорче 
- Општина Ростуше. 

Целта  на основањето на здружението е афирмира-
ње на младите луѓе и залагање за воспоставување на 
традиционалните и морални човечки доблести кај мла-
дите луѓе, поголема застапеност на младите луѓе во си-
те сфери на општествениот живот, спречување на сека-
кви негативни појави и залагање за почитување на ос-
новните права и слободи на човекот, потикнување при-
јателство и дијалог на младите врз принципите на рам-
ноправност и меѓусебно почитување, афирмирање на 
спортската култура и организирање на младински 
спортски манифестации и соработка со другите сродни 
здруженија во нивото на општината и во земјата. 

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 10/02.  (28601) 
___________ 

 
Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 11/02 

од 23.10.2002 година, во судскиот регистар на Здруже-
нијата на граѓани го запиша основањето на здружение-
то на граѓани „Еколошки центар-Еленски мост“ од с. 
Могорче-Општина Ростуше. 

Целта на основањето на здружението е поттикнува-
ње на еколошката свест кај луѓето за нивно целосно ан-
гажирање во полето на екологијата, организирање еко-

лошки акции и дружење од голем интерес за целото 
општество, организирање едукативни трибини и преда-
вање за важноста на екологијата и заштита на животна-
та и работната средина, учество во идејните, урбани-
стички градежни планови и програми за сочување на 
животната средина, преземање на мерки за заштита на 
растителниот и животинскиот свет, заштита на приро-
дата и пошумување на оголени површини и соработка 
со други сродни здружениа во земјата. 

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 11/02.  (28602) 
___________ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни под Зг. бр. 4/2002, Здружение на граѓани со име Ра-
кометен клуб „Радовиш“ од Радовиш, кое е основано 
заради развој, унапредување и натпреварување во ра-
кометниот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Радовиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Радовиш на бул. „А. Македонски“ бб (СРЦ 25-ти Мај). 

Од Основниот суд во Радовиш, Зг. бр. 4/2002. 
            (28529) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 30/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Танцов клуб „ОХРИД ДЕНС“ - 
Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: негување на ла-
тиноамериканските и стандардните танци во Охрид и 
Република Македонија; донесување на програма за раз-
вој и унапредување на работата на клубот; учество во 
реализацијата на системот на натпревари кој го органи-
зира соодветната асоцијација на Македонија; прифаќа 
организација на разни семинари, предавања, курсеви, 
натпревари и полагање за повисок степен за сите кате-
гории како и организација на меѓународни средби во 
координација со соодветната републичка асоцијација; 
реализира програма за надградба на стручните кадри 
на клубот; дава иницијатива за соработка со сродни 
клубови од Охрид, републиката и пошироко, а во врска 
со латиноамериканските и стандардните танци кај нас 
и пошироко; води документација на своето членство; 
води евиденција и документација за одржаните турни-
ри, семинари, курсеви и други активности организира-
ни од Клубот и издава годишен билтен на клубот; се 
грижи за подобрување на материјалната состојба за не-
пречена работа на клубот; извршува и други работи 
утврдени со законот, статутот и другите позитивни 
прописи. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. „Ма-
кедонски просветители“ бр. 37/7, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Хајба Верица од Охрид, ул. „Македонски просветите-
ли“ бр. 37/7. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 30/2002. 
            (28260) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 31/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Клуб за веслање, кајак, кану, 
едриличарство, мотонаутика, пливање и ватерполо 
„Канео“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: развој на воде-
ни спортови во Охрид и Р. Македонија; донесување 
програми за развој и унапредување на работата на клу-
бот; учествува во реализација на системот на натпрева-
ри што го организираат сојузите на Македонија; при-
фаќа организација на натпревари за сите категории, ка-
ко и организација на меѓународните средби и натпрева-
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ри кои ќе му бидат доверени; организира тренажен 
процес и подготовки на членови на клубот; реализира  
програма за надградба на стручните кадри во клубот; 
дава иницијатива за соработка со организации кои реа-
лизираат програми што се значајни за развој на водени-
те спортови и клубот; води документација за своето 
членство; води документација за одржаните тренинзи; 
натпревари кои ги организира клубот и издава годишен 
билтен на клубот; се грижи за подобрување на матери-
јалната основа за работа на клубот; води евиденција за 
спортистите, спортските работници, школата и секции-
те; води грижа за здравствената заштита на активните 
членови на клубот; да извршува и други работи и задачи 
утврдени со Законот за спорт, Статутот и други акти. 

Седиште на здружението е во Охрид на ул. „Маке-
донски просветители“ бр. 8, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Андоновски Ристо од Охрид, ул. „Кочо Рацин“ бр. 5-а. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 31/2002. 
            (28261)  

___________ 
 
Основниот суд во Дебар со решение Згф. бр. 9/02 

од 7.10.2002 година, во судскиот регистар на здруже-
нијата на граѓаните го запиша основањето на Здруже-
нието на жени „Еурека“, Дебар. 

Целта на основањето на здружението е понатамош-
ното еманципирање на жената и нејзината рамноправ-
ност  во сите области во целокупниот општествен жи-
вот, безгрижен живот, преземање и покренување на 
иницијативи за опфаќање и вработување на жената во 
сите сфери на општествениот живот, организирање на 
разни курсеви за откорнување на неписменоста и 
стручно оспособување на жената за обавување на раз-
лични дејности, подигање и посветување на внимание 
на културната свест кај жената и соработка со другите 
сродни здруженија, како во земјата така и вон неа. 

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 9/02.    (28263) 
___________  

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Неготино под реден број бр. 9/02 се 
запишува Здружението на граѓани Културно уметничко 
друштво „Јане Сандански“ Неготино од Неготино.  

Здружението се регистрира заради омасовување и 
развој на народниот изворниот и фолклорен мелос на 
македонскиот народ, организирање и остварување на 
тесна соработка преку најразлични форми со соодвет-
ни институционални организации, а посебно со Мини-
стерството за култура, Советот на град Неготино и ан-
самблите за народни песни и ора низ републиката, 
обезбедување на постојана соработка со средствата за 
јавна информирање, а преку нив информирање на по-
широката јавност за работата во КУД и други цели и 
задачи утврдени со Статутот на здружението. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, 
ул. „Маршал Тито“ бр. 152, а овластено лице за заста-
пување е Павле Миладинов од Неготино, ул. „Петар 
Демирски“ бр. 24/1. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 9/02. 
            (28395) 

___________  
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Неготино под реден број 
2/00 се брише Здружението на граѓани Фолклорен ан-
самбл за песни и ора „Јане Сандански“ - Неготино од 
Неготино. Здружението се брише врз основа на одлука-
та на собранието на здружението за престанок со рабо-
та на здружението. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 2/00. 
            (28396) 

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 
63/2002 од 25.09.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани ДЕТСКА НАСМЕВКА 2001 - Битола, 
ул. „Ленинова“ бр. 44-а. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 63/2002. 
            (28284) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

62/2002 од 8.10.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Научно 
друштво за сообраќај - Битола, ул. „Кланица“ бр. 6/8. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 62/2002. 
            (28285) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

56/2002 од 4.10.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  за компјутерска, научна и истражувачка техника 
КНИИЦ Битола, ул. „Ленинова“ бр. 39. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 56/2002. 
            (28286) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

56/2000 од 8.11.2000 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: основање-
то на еколошко друштво „КОЛИБРИ“ - Битола, ул. 
„Елпида Караманди“ бр. 13. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 56/2000. 
            (28287) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

135/99 од 2.04.1999 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение  
на граѓани со дијабетес на општина Битола, ул. „Пар-
тизанска“ бб - Медицински центар. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 135/99. 
            (28289) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

31/1999 од 5.01.1999 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Општин-
ски стрелачки сојуз - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 31/1999. 
            (28290) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

155/1999 од 29.03.2002 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации изврши упис на: Здру-
жение  СК СОКОМАК - Битола, ул. „Прилепска“ бб. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 155/99. 
            (28292) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 22/99 

од 24.02.1999 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации изврши упис на: Сојуз на здруже-
нијата на граѓани со име: Општински фудбалски сојуз 
Битола, ул. „Борис Кидрич“ бб. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 22/99. 
            (28293) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 31/99 

од 23.08.1999 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации изврши упис на: Градски стрелач-
ки клуб „ПЕЛИСТЕР“ - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 31/99. 
            (28294) 
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Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 
53/2002 од 30.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани Селска куќа - с. Магарево. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 53/2002. 
            (28295) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Битола објавува дека со решение 

Ст. бр. 140/02 од 17.10.2002 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги Панде Дафовски ТТК увоз-извоз Бито-
ла ДООЕЛ, со седиште на ул. “Едвард Кардељ“ бр. 
9/16, Битола, запишан во рег. вл. 01002542-8-03-000 на 
Основниот суд во Битола со жиро сметка 50000000014-
81-46 при Стопанска банка АД Битола со дејност про-
изводство, трговија и услуги. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува. 

По правосилноста на решението Основниот суд од 
Битола, регистарски оддел да го брише должникот од 
судскиот регистар. 

По приемот на решението Стопанска банка АД Би-
тола да ја згасне жиро-сметката на должникот и докол-
ку на истата има парични средства да ги пренесе на 
сметка на Буџетот на РМ.   

Од Основниот суд во Битола.                          (28321) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 41/02 

од 21.10.2002 година над ПП “Морски звуци“ од Бито-
ла, ул. “Буковски мост“ бр. 43, трег бр. 1-14469, со жи-
ро сметка 40300-601-62506 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки ПЕ Битола, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (28392) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение 

Ст. бр. 61/2002 од 24.09.2002 година, отворена е стечај-
на постапка над стечајниот должник Приватна здрав-
ствена организација Аптека “БЛИРИ“ од Кичево, со се-
диште на ул. “Маршал Тито“ бр. 228, истата не е спро-
ведена. 

Стечајната постапка е заклучена, согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 

 Од Основниот суд во Кичево.                         (28399) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 409/2002 од 07.10.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за промет и услуги “ВИЛИ“ ДОО-Скопје, ул. “Ми-
то Хаџивасилев Јасмин“ бр. 38/41 и жиро сметка 
40100-601-59860 и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги “ВИЛИ“ ДОО-Скопје, ул. 
“Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 38/41 и жиро сметка 
40100-601-59860 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.             (28327) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 250/02 од 02.10.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 

градежништво, трговија и занаетчиски работи “ГА-
РИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ Славе и др. ДОО Скопје, со се-
диште на ул. “Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/1-4, со 
жиро сметка 300000000412480 и регистарска влошка 
02018322?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за градежништво, трговија и занаетчиски работи 
“ГАРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ Славе и др. ДОО Скопје се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (28428) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 133/02 од 15.10.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Колонијална про-
давница “ЕЕН КОМЕРЦ“ ТП Елвира Селим Амет, со 
седиште на ул. “Методија Митевски“ бр. 8/14, со жиро 
сметка 40100-601-413876 и регистарска влошка 
02002729?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Коло-
нијална продавница “ЕЕН КОМЕРЦ“ ТП Елвира Се-
лим Амет од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (28432) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 164/02 од 06.09.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
за производство, трговија и услуги “Горан-Превоз“ од 
с. Речица-Куманово. Со истото решение е заклучена 
стечајната постапка над Претпријатието за производс-
тво, трговија и услуги “Горан-Превоз“ ц.о. експорт-им-
порт.   

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од  регистарот што се води при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                     (28434) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 62/02 од 04.10.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ДПТУ “Рен-
џер“ Жарко ДООЕЛ Кавадарци, ул. “Индустриска“ бр. 
104, но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (28462) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

50/02 од 04.10.2002 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ДПТУ “Ле-
ла Компани“ Оливера ДООЕЛ Кавадарци, ул. “Методи 
Џунов-Џико“ бр. 56, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (28463) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

178/2001 од 21.06.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, промет и услуги МИК-КОМЕРЦ  увоз-извоз 



1 ноември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 83 - Стр. 21 
 

Прилеп, со седиште на ул. “Димо Наредникот“ бр. 
А2/14, запишан во регистарска влошка бр. 1-11278 на 
Окружен стопански суд во Битола, со жиро сметка 
41100-601-20054 во Агенција за блокирани жиро сме-
тки - Скопје, со основна дејност полјоделство. 

Стечајната постапка не се  спроведува и се заклучу-
ва, бидејќи се отвора поради престојна неизбежна не-
ликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (28464) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под  Ст. бр. 139/2002 од 21.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУП Бимак 
увоз-извоз ДООЕЛ  од Струмица, со жиро сметка бр. 
2000000133574-74 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.  

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (28465) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под  Ст. бр. 132/2002 од 16.10.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-
поединец Саветка Љамо Димитрова ТП од Струмица, 
со жиро сметка бр.  200000029028115 што се води при  
Стопанска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.  

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (28466) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под  Ст. бр. 113/2002 од 26.09.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
Модиано-промет ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со 
жиро сметка бр.  220421100095856 што се води при  
Македонска банка АД Скопје, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.  

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (28467) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под  Ст. бр. 130/2002 од 03.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 3-М 
ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр.  200-
0000192412-03 што се води при  Стопанска банка АД 
Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.  

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (28468) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под  Ст. бр. 135/2002 од 21.10.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот П.П.С за 
трговија на големо и мало МАРБО увоз-извоз п.о. од 
Струмица, со жиро сметка бр.  41300-601-43213 што се 
води при  Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.  

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (28469) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 

142/2002 од 06.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги Мегленски Коле и др. ВИТО КОМЕРЦ увоз-из-
воз ДОО Прилеп, со седиште на ул. “Боца Иваноска“ 
бр. 22/9, Прилеп, запишан во регистарската влошка бр. 
1-478 01008968?-3-03-000 на Основниот суд во Битола, 
со жиро сметка 41100-601-6852 во Агенцијата за бло-
кирани сметки, со дејност услуги во одгледувањето 
животни, освен ветеринарни услуги. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-
чува. 

Стечајната постапка се отвора поради немање на 
имот, ни за покривање на трошоците на постапката. 

Од Основниот суд во Прилеп.         (28470) 
__________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 133/2002 од 16.10.2002 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија “СИГУРНОСТ-КОМЕРЦ-Б“ п.о. 
увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
47938, што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува, поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат го-
ренаведеното решение во рок од 8 дена од објавување-
то на решението во “Службен весник на РМ“, преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28472) 
__________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 123/2002 од 19.09.2002 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие на големо и мало “ГАБЕР“ увоз-извоз 
п.о. од Струмица, со жиро сметка бр. 41310-601-56351, 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани 
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сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува, поради немање имот на должникот, заради што 
и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат го-
ренаведеното решение во рок од 8 дена од објавување-
то на решението во “Службен весник на РМ“, преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28474) 
__________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 

52/2002 од 28.08.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за услуги, произ-
водство и трговија ГАЛАКСИ НЕТ увоз-извоз Арбен 
ДООЕЛ Кичево, ул. “Буковик“ бр. 12 и истата не се 
спроведува поради немање на средства за стечајна ма-
са.  

Стечајната постапка над наведениот должник сог-
ласно член 64 став 1 од Законот за стечај, се заклучува. 

Од Основниот суд во Кичево.         (28476) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението IV. Ст. бр. 256/02 од 25.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, транспорт, промет и услуги “КИМ 
СТЕФ“ Спаса и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. “Ско-
евска“ бр. 2-а, со жиро сметка бр. 300000000438573 и ре-
гистарска влошка бр. 02004485?-3-03-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, транспорт, промет и услуги 
“КИМ СТЕФ“ Спаса и др. ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28440) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 

253/02 од 23.10.2002 година, над ПП “Енџи“ од с. Вол-
кодери-Ресен со Трег. бр. 1-1749, дејност трговија, со 
жиро сметка 40310-601-9651 при Агенцијата за блоки-
рани сметки-Ресен, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (28527) 
__________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 

63/2002 од 24.09.2002 година, ја отвори стечајната по-
стапка над стечајниот должник Трговец поединец за 
трговија на мало Јовеска Силвана “Бисер“, с. Белица, 
Самоков и истата не се спроведува. 

Заклучена е стечајната постапка над стечајниот 
должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.         (28528) 
__________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 147/2002 од 21.10.2002 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Друш-
тво за угостителство и трговија Ловиште-Туне увоз-из-
воз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
200000008713211 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува, поради немање имот на должникот, за-
ради што се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат го-
ренаведеното решение во рок од 8 дена од објавување-
то на решението во “Службен весник на РМ“, преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица.        (28533) 
__________ 

 
Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 189/99, ја запира стечајната постапка над 
стечајниот должник Друштво за трговија и услуги Ју-
гопромет-Текстил ДООЕЛ од Струмица со седиште на 
ул. “Климент Охридски“ бр. 55. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре 
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“ 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението друштвото ќе се 
брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (28597) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр.75/2002 од 22.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги “Горни Бигор“ 
ДОО од Гостивар, истата не се спроведува поради не-
мање на имот, отворената стечајна постапка над долж-
никот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                      (28598) 
___________  

Основниот суд во Штип, преку стечајниот совет на 
ППС “Ниџо“ од с. Радање, решавајќи по предлогот на 
стечајниот управник за заклучување на стечајната по-
стапка на 05.09.2002 година донесе Решение. 

Стечајната постапка на ППС “Ниџо“ с. Радање се 
заклучува согласно член 88 од Законот за присилно по-
равнување стечај и ликвидација. 

По правосилноста на ова решение должникот да се 
брише од судскиот регистар. 

Решението да се огласи во “Службен весник на РМ“. 
Од Основниот суд во Штип.                            (28599) 

_______________________________________________ 
 

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

решение на овој суд II. Л.бр. 268/02 од 17.10.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги “МАКЕДОНСКИ 
РАКОТВОРБИ-ПРЕТПРИЈАТИЕ 1“ ДОО увоз-извоз 
од Скопје, бул. “Партизански одреди“ бр. 125, со жиро 
сметка 41100-601-386701. 

За ликвидатор се определува лицето Катица Виде-
ска од Скопје, ул. “Наум Чакарев“ бр. 29.  

Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28438) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 157/2002  од 05.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, транспорт и трговија 
“ФЕРИНГ КОМЕРЦ“ ДОО увоз-извоз с. Чегране од с. 
Чегране со жиро сметка 41510-601-32751.  
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За ликвидатор се определува лицето Видевска Ка-
тица од Скопје, ул. “Наум Чакарев“ бр. 29. 

Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28439) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 147/2002  од 21.05.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и услуги “ЕЛЕКТРИКА“ 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Карл Хрон“ 
бр. 60А и жиро сметка 41110-601-2753591.  

За ликвидатор се определува лицето Столе Сан-
древски од Скопје, ул. “Карл Хрон“ бр. 60А. 

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикува доверителите да ги пријават своите побарува-
ња, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од 
денот на последната објава. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28449) 
___________ 

 
 Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. “Ј.Сан-

дански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. 
бр. 4778/02 од 26.09.2002 година, објавува дека  Тргов-
ското друштво за транспорт и промет ПРОМШПЕД КО-
МЕРЦ Бахтијар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 
на, ул. “Локов“ бр. 28-1-24 и жиро сметка 
300000000491729 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.                                              (28457) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. 

“Ј.Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. трег. бр. 4953/02 од 15.10.2002 година, објавува дека  
Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-МА 
КОМЕРЦ Македонка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. “П. Ацев“ бр. 15-2-10 и жиро сметка 
200000020958-491 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.                                              (28458) 
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 217/2002 од 29.07.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги „ЛОГИН 
СЕРВИСИ“ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. „Никола Русин-
ски“ бр. 10-2/16 со жиро сметка 40120-601-364459. 

 За ликвидатор се определува лицето Александар 
Трајковски од Скопје со стан на ул. „Коце Металец“ бр. 
3/1-2. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (28578) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 191/01 

од 22.10.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Угостителското трговско претпријатие за промет 
на големо и мало увоз-извоз „ТАЈМ“ п.о. Радовиш 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.         (28603) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 193/02 

од 15.10.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за трговија и услуги Данев ДОО увоз-
извоз Данев Ристо и др. Струмица и истата поради не-
мање 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.         (28604) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 199/02 

од 15.10.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за угостителство Брик ДООЕЛ Берово 
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.         (28605) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава недвижен имот - 1/2 идеален дел од ни-

ва, 6-та класа со вкупна површина од 1.325 м2, што се 
наоѓа на КП 5969, м.в. “Езеро“, КО Кучевиште, сопс-
твеност на Горица Комненовиќ од с. Кучевиште - 
Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 
парцелите што граничат со наведената парцела,  во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
“Службен весник на Република Македонија “, доколку 
се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвиж-
ност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-
бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност.  

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. “Иван Козаров“ бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
“Стара Рампа“).                                                       (28038) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Димова Загорка им нуди на продажба 
лозје 6 класа од вкупно 378 м2, устроено на КП 546/2 и 
лозје 3 класа од вкупна површина 713 м2, устроено на 
КП 546/3, се на план 3, скица 5, во м.в. “Чуприја“, за-
пишани во ПЛ 487 за КО Батинци, под следните усло-
ви: 
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Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена 
од 185.470,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на де-
нот на склучување на договорот. Купувачот го плаќа 
данокот на промет и трошоците за пренос на недвиж-
носта. 

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават 
во писмена форма да ги достават до нотарот Верица 
Симоновска Синадинова, ул. “Џон Кенеди“ бб, Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда.                                                             (27948) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - ов. градина, 5-та класа 

со вкупна површина од 397 м2, што се наоѓа на КП 858, 
м.в. “Село, КО Горно Соње, сопственост на Илиевски 
Благоја од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела,  во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во “Службен весник 
на Република Македонија “, доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават 
во наведениот рок, истите го губат правото на првенс-
твено купување на предметната недвижност.  

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. “Иван Козаров“ бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
“Стара Рампа“).                                                       (28190) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП број 

1742, план 7, скица 16 во КО Д. Свиларе, место викано 
“Пазарски Пат“, шума 4 класа со површина од 1174 м2, 
сопственост на Хусни Османи, според Поседовен лист 
број 312 на КО Д. Свиларе за цена од 170,00 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 обја-
вувањето 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, ул. “Ѓорче Петров“ бр. 10-а, 
локал 2, Скопје.                                                       (28348) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште 1000/7378 идеа-

лен дел од нива на КП број 1286 во КО Сопиште, план 
5, место викано “Ветрило“, запишана во Поседовен 
лист број 600 за Катастарска општина Сопиште, сопс-
твеност на Ангелина Блажевска од Скопје, за цена од 
200.000,00 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 во “Службен весник на Република Македони-
ја “, 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 Зорица Пулејкова, ул. “Кузман Јосифовски 
Питу“ бр. 15, ТЦ Скопјанка-Скопје.                     (28342) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива во КО Ба-

тинци, заведена во Поседовен лист бр. 624 на КП 
2111/2 план 6, скица 9 во м.в. “Самовила“, класа 5, во 
површина 2304 м2, сопственост на продавачите на 3/5 
три идеални петини на име Демиров Асип, Веби, Ла-
зим и Рамадан, за цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-
твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, 
ул. “Ниџе Планина“ бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (28378) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 21/150 иде-

ален дел од нива на КП бр. 552, план 7, скица 14, в.м. 
“Рамниште“, класа 5, со вкупна површина од 5515 м2 за 
цена од 15.000 денари, заведен на Поседовен лист број 
211 КО Брушани, сосопственост на Блажо Атанасов од 
Кавадарци, ул. “Преспа“ бр. 7. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди 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 де-
ка не се заинтересирани за купување.                  (28479) 

___________ 
 
Се разменува земјоделско земјиште-нива, КП бр. 

1048/6 во површина од 1449 м2, место викано “Горни 
Крт“, сопственост на Велков Васил од с. Негорци, Ге-
вгелија, со КП 3960/3 во површина од 948 м2 во Калај-
џиев Брег, сопственост на Паласкарова Снежана од Ге-
вгелија, без плаќање надомест. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие што 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 понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенствени купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. “Димитар Влахов“ бр. 3, 
Гевгелија.                                                                 (28480) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на К.П. 

бр. 731/5 од 5 класа, на м.в. “Црвеница“, со површина 
од 530м2, по ПЛ 1453, за КО Радишани, сопственост на 
Петровски Живко, за цена од 700.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно со член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник 
на РМ“ бр. 25/98) имаат право на првенствено купува-
ње, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до Петровски Живко од Скопје, бул. “АСНОМ“ бр. 
44/3-9.            (28497) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од К.П. 
бр. 12338, за КО Битола, со вкупна површина од 
1881м2, врз кој дел е определен начинот на користење, 
а претставува шума, класа 4, заведена во Поседовен 
лист бр. 11871, за КО Битола, сопственост на Тодор 
Стојчевски од Битола, ул. “Даме Груев“ бр. 33, за вкуп-
на цена од 1.690 евра. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-
јоделското земјиште полагаат првенствено право на ку-
пување на земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во “Службен 
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весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска, Грозд    
Л-5, Битола.           (28531) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа дел од по-
стоечка К.П. бр. 526/2, за КО Нижеполе, со  површина 
од 2666м2, кој дел на скица од теренско мерење е озна-
чено како К.П. бр. 526/2, со површина од 396м2, заведе-
но во Поседовен лист бр. 154, за КО Нижеполе, сопс-
твеност на Васил Димитровски од Битола, ул. “Довле-
џик“ бр. 76, за вкупна цена од 75.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-
јоделското земјиште полагаат првенствено право на ку-
пување на земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на 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 првенс-
твено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска, Грозд   
Л-5, Битола.           (28532) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1397397 издаден од СВР-Скопје на име 

Владимир Јачев, ул. "В. Комаров" бр. 21/26, Скопје. 
                                                                    (28584) 
Пасош бр. 1485561/00 издаден од СВР-Тетово на име 

Илијази Агипет, с. Бозовце, Тетово.        (28586) 
Пасош бр. 877498/96 издаден од СВР-Тетово на име 

Џемаили Неази, ул. "К. Ј. Питу" бр. 78, Тетово.  (28587) 
Пасош бр. 1351583/00 издаден од СВР-Тетово на име 

Незири Салче, ул. "Илинденска" бр. 194, Тетово. (28588) 
Пасош бр. 1195451/99 на име Селмановиќ Рамиз, ул. 

"Македонско косовска бригада" бр. 3/2-А, Скопје.                                                                     
       (28600) 

Пасош бр.443676/94 на име Мишевска Лојза, бул. 
"АСНОМ" бр. 42-1/39, Скопје.                       (28611) 
Пасош бр.449243/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Амди Бајрам, ул."Марко Крале" бр. 10-А, Скопје.                                                                     
       (28612) 

Пасош бр. 1324261/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Миовски Филип, ул. "АВНОЈ" бр.48/1-13, Скопје.                                                                     

       (28614) 
Пасош бр. 1291576/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Беќир Алии, ул. "Боро Менков" бр. 2/2-5, Скопје.                                                                     
       (28624) 

Пасош бр. 1186616/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Алии Михане, ул. "Ресенска" бр. 14/1-1, Скопје. 

                                                                    (28625) 
Пасош бр. 1607377/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Владимир Петејчук, ул."Б. Д. Шовељ" бр.14, Скопје.                                                                     
       (28637) 

Пасош бр. 1156723 на име Тошеска Мариче, ул. "В. 
Влаховиќ" бр. 3/7, Прилеп.                       (28686) 
Пасош бр. 145254 на име Илјази Мемедали, с. 

Вруток, Гостивар.                                      (28689) 
Пасош бр. 1740361 на име Љупчо Петковски, ул. 

"Првомајска" бр. 9, Струмица.                       (28693) 
Пасош бр. 0367993 на име Вренези Џеладин, с. Ве-

лешта, Струга.                                             (28696) 
Пасош бр. 117941/99 на име Лена Нагихан, ул. "ЈНА" 

бр. 1/16, Струга.                                             (28701) 
Пасош бр. 0830339 на име Колески Глигор, Охрид.                                                                     

       (28705) 
Пасош бр. 1385542 на име Горан Стаменков, ул. "Р. 

Петрова" бр. 124, Кочани.                              (28708) 

Пасош бр. 1237029 на име Расим Данко, Дебар. 
                                                                    (28712) 
Пасош бр. 0441445 на име Назиф Врлаку, ул. "8-ми 

Март", Дебар.                                             (28717) 
Пасош бр. 0171282 на име Исоски Џемаил, Дебар. 
                                                                    (28720) 
Во огласот објавен во Службен весник бр. 73/02 на-

место пасош бр. 0922624 треба да стои пасош бр. 
0922824 на име Прентоска Митана, ул. "М. Тито" бр. 
3/21, Струга.                                                            (24823) 
Пасош бр. 11163598/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Етемовски Вади, с. Драчевица, Скопје.        (28865) 
Пасош бр. 1103924/98 издаден од СВР-Гостивар на 

име Салахи Шериф, с. Неготино, Гостивар.        (28887) 
Пасош бр. 1459614 на име Силвана Костадинова, с. 

Јакимово, Виница.                                                  (28559)  
Пасош бр. 1123974/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Шефик Беќировски, ул. "Челопек" бр. 21, Скопје.                                
       (28969) 

Пасош бр. 1644219/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитриевска Ружица, ул. "Ѓорче Петров" бр. 1/1-43, 
Скопје.                                                             (28979) 
Пасош бр. 111225 на име Јосифовски Златко, ул. "2-

ри Септември" бр. 11, Демир Хисар.        (29104) 
Пасош бр. 1756939 на име Габриела Давиткова, с. Со-

коларци, Кочани.                                             (29109) 
Пасош бр. 0410944 на име Георге Николов, ул. 

"Браќа Миладинови" бр. 57/15, Струмица.          (29116) 
Пасош бр. 1009686 на име Зенделоски Севдали, с. Г. 

Строгомишта, Кичево.                              (29121) 
Пасош бр. 0734442 издаден од СВР-Тетово на име 

Скендери Менан, ул. "Љуботенска" бр. 8, Тетово. 
                                                                    (29244) 
Пасош бр. 1140833/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Александар Ивановски, ул. "Цицо Поповиќ" бр. 6/1-3, 
Скопје.                                              (29266) 
Пасош бр. 1195438 издаден од СВР-Скопје на име 

Беким Сулејмани, с. Сарај ул. "10" бр. 16, Скопје. 
                                                                    (29278) 
Пасош бр. 1039723 на име Чавлевска Богданка, кеј 

"19-ти Септември" бр. 3/20, Прилеп.       (29287) 
Пасош бр. 781631 на име Рамчески Кенан, ул. "В. 

Пат" бр. 190, Кичево.                                     (29288) 
Пасош бр. 1369413 на име Адеми Салије, с. Дебреш-

те, Гостивар.                                             (29290) 
Пасош бр. 1417574/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Николовска Жаклина, ул. "Анри Барбис"  бр. 56-2/4, 
Скопје.                                                            (29292) 
Пасош бр. 726395 издаден од СВР-Скопје на име Ди-

мов Слободан, ул. "Владимир Назор" бр.20, Скопје.                                
       (29293) 

Пасош бр. 0979825 на име Деса Цветковска, Кри-ва 
Паланка.                                                     (29334) 
Пасош бр. 768750/96 на име Учучи Драган, ул.. 

"Петре Рафето" бр. 16, Струга.                       (29348) 
Пасош бр. 1390576 на име Зоран Спирковски, ул. 

"Галичица" бр. 28, Охрид. 
Пасош бр. 1110149 на име Велиов Езган, ул. 

"Братство Единство" бр. 12, Виница.                    (29105) 
Пасош бр. 1028740 на име Велиова Озлем, ул. 

"Братство Единство" бр. 12, Виница.                    (29106) 
Пасош бр. 1110148 на име Велиов Денис, ул. 

"Братство Единство" бр. 12, Виница.                    (29107)  
Чекови од тековна сметка бр. 16210-33 со бр. 884705, 

884706 и бр. 8847707 издадени од Македонска банка 
АД Скопје на име Верослава Серафимова, Скопје.                                

       (28550) 
Чекови од тековна сметка бр. 12365203 со бр. 10-

78201 и бр. 1078202 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јовчевска Биљана,Скопје.      (28579) 
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Чекови од тековна сметка бр. 13195084 од бр. 1083-
800 до бр. 1083816 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Стојановски Благоја, Скопје. (28589) 
Чекови од тековна сметка бр. 2334380 од бр. 5361897 

до бр. 5361901 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Костовска Василка,Скопје.           (28912) 
Работна книшка на име Бејџиа Рамадани, Скопје. 
                                                                    (28523) 
Работна книшка на име Ајна Хасиќ, с. Љубин, 

Скопје.                                                                    (28524) 
Работна книшка на име Јонуз Емини,Скопје.   (28545) 
Работна книшка на име Незахет Љесковица, Скопје.

                                                                    (28547) 
Работна книшка на име Нијази Рамети, Скопје. 
                                                                    (28551) 
Работна книшка на име Шеји Хајри, Струга.   (28554) 
Работна книшка на име Абдула Лајдин, Скопје. 
                                                                    (28556) 
Работна книшка на име Шефкет Вели, Скопје. 
                                                                    (28557) 
Работна книшка на име Димишковски Тодорче, 

Скопје.                                                                    (28567) 
Работна книшка на име Димишковска Слаѓанка, Ско-

пје.                                                                    (28568) 
Работна книшка на име Шабан Сали, с.Сарај, Скопје.

                                                                    (28580) 
Работна книшка на име Котовска Богомилка, Скопје.

                                                                    (28581) 
Работна книшка на име Зафировски Боро, Скопје.                                                                    

       (28609) 
Работна книшка на име Силјаноски Горан, Мак. 

Брод.                                                                    (28617) 
Работна книшка на име Мухамедин Абдули, Тетово.

                                                                    (28618) 
Работна книшка на име Ќемал Селмани, с. М. Речица, 

Тетово.                                                             (28621) 
Работна книшка на име Никола Јовановски, с. Жилче, 

Тетово.                                                             (28623) 
Работна книшка на име Билјана Милановска, Св. 

Николе.                                                             (28628) 
Работна книшка на име Атанасоски Зоран, ул. "В. 

Главинов" бр. 21, Прилеп.                              (28630) 
Работна книшка на име Даути Ајдин, ул. "Ристо 

Крле" бр. 2/16, Струга.                                      (28642) 
Работна книшка на име Филипова Марија, Гевгелија.

                                                                    (28644) 
Работна книшка издадена од Кр. Паланка на име Крс-

тевска Сања, Скопје.                              (28837) 
Работна книшка на име Дрндаров Алексо, Скопје.                                                                    

       (28863) 
Работна книшка на име Стојмир Димитровски, Ско-

пје.                                                                    (28866) 
Работна книшка на име Кадри Абазовски с. Брест, 

Скопје.                                                             (28868) 
Работна книшка на име Рмизовски Митат, Скопје.                                                                     

       (28877) 
Работна книшка на име Јакуп Медију, с. Селце, Те-

тово.                                                                    (28902) 
Работна книшка на име Селмани Бешир, Охрид. 
                                                                    (28906) 
Работна книшка на име Идризоски Шукрија, ул. 

"Кукушка" бр. 14, Прилеп.                       (28908) 
Работна книшка на име Бошковски Христо, ул. "В. 

Караџиќ" бр. 42, Куманово.                       (28917) 
Работна книшка на име Ирена Перчуклиевска, Ско-

пје.                                                                    (28947) 
Работна книшка на име Ненад Бошковски, Скопје.                                                                     

       (28948) 
Работна книшка на име Мирко Давидовски, Скопје.

                                                                    (28949) 

Работна книшка на име Стојановиќ Билјана, Скопје.
                                                                    (28972) 
Работна книшка на име Ајдари Назлије, ул. "Никола 

Вапцаров" бр. 1, Куманово.                       (29085) 
Работна книшка на име Стојановска Дејана, Скопје.

                                                                    (29091) 
Работна книшка на име Анакиевски Зоран, Делчево.

                                                                    (29096) 
Работна книшка на име Беќири Беадин, Тетово. 
                                                                    (29100) 
Работна книшка на име Туфосиоски Берудин, 

Кичево.                                                                    (29246) 
Работна книшка на име Џаџу Горан, Скопје.    (29248) 
Работна книшка на име Миланка Пачемска Јосифов-

ска, Скопје.                                                     (29253) 
Работна книшка на име Сали Бекир,Скопје.     (29254) 
Работна книшка на име Игор Здравески, Скопје. 
                                                                    (29257) 
Работна книшка на име Салијај Ибадете, Скопје. 
                                                                    (29260) 
Работна книшка на име Гоце Трајановски, Берово.                                

       (29265) 
Работна книшка на име Сипкоска Лена, Скопје. 
                                                                    (29268) 
Работна книшка на име Живко Јованов, Кочани. 
                                                                               (29269) 
Работна книшка на име Јелица Димитрова, с. Теран-

ци, Кочани.                                                     (29271) 
Работна книшка на име Фаик Јајов, ул. "Г. Сланката" 

бр. 7, Штип.                                             (29274) 
Работна книшка на име Петрова Ирена, ул. "С. М. 

Данко" бр. 17, Гевгелија.                              (29275) 
Работна книшка на име Киселоска Сузана, ул. 

"Војводинска" бр. 19, Прилеп.                       (29281) 
Работна книшка на име Цветковска Јованка, Скопје.

                                                                    (29286) 
Работна книшка на име Зоран Тасевски, Велес. 
                                                                    (29319) 
Воена книшка на име Мурати Сенат, Скопје.   (28536) 
Воена книшка на име Афиз Асани, с. Извор, Кума-

ново.                                                                    (28540) 
Воена книшка на име Муслији Севим, с. Слупча-не, 

Куманово.                                                     (28541) 
Воена книшка на име Јованов Виктор, с. Јаргулица, 

Радовиш.                                                     (28543) 
Воена книшка на име Манојлоски Игор, Тетово. 
                                                                    (28553) 
Воена книшка на име Биндев Дејан, Скопје.    (28615) 
Воена книшка на име Горѓиевски Александар, Демир 

Хисар.                                                             (28616) 
Воена книшка на име Филиповски Стојанче, Скопје.

                                                                    (28692) 
Воена книшка на име Камберовски Шабан, с. Цве-

тово, Скопје.                                             (28816) 
Свидетелство за 1 година издадено  од трговското 

училиште "Цветан Димов"-Скопје на име Љубиќ Бојан, 
Скопје.                                                             (28535) 
Свидетелство од 5 одделение на име Латифоска На-

зира, с. Лабуништа, Струга.                       (28538) 
Свидетелство на име Дестанова Уснија, ул. "Б. Ст-

рачков" бр. 55, Велес.                                      (28544) 
Свидетелство на име Нурхан Емрулов, с. Сливник, 

Велес.                                                            (28546) 
Свидетелство на име Ѓуров Драгољуб, ул. "Б. Ѓорев" 

бр. 127-3/3, Велес.                                      (28548) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јанкулоски 

Милисав, с. Брезница, Мак. Брод.               (28552) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година и диплома за завр-

шено текстилно училиште издадено од училиштето 
"Свети Наум Охридски" на име Мариче Ризовска, Ско-
пје.                                                                    (28569) 
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Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома изда-
дени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Хоџа Дашмир, Скопје.                              (28573) 
Свидетелство од 4 година и диплома за завршен 

сообрќаен техничар издадени од АСУЦ"Боро Пет-
рушевски"-Скопје на име Зекировска Индира, Скопје.
                                                                    (28610) 
Свидетелство на име Абдилазиз Нафи, Тетово. 
                                                                    (28619) 
Свидетелство на име Изаир Шефети,Тетово.   (28620) 
Свидетелство од 1 година на име Зуфер Љутвиу, с. 

Грешница, Кичево.                                     (28622) 
Свидетелство на име Колева Викторија, Св. Николе.

                                                                    (28627) 
Свидетелство од 3 одделение на име Амди Османов, 

Штиоп.                                                                    (28629) 
Свидетелство од 4 одделение на име Адиловиќ Хајра, 

с. Лажани, Прилеп.                              (28631) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-

ни од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Ни-
коловска Сузана, Скопје.                             (28632) 
Свидетелство на име Мунаџиев Ќани, Демир Капија.

                                                                    (28646) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сокол Синани, 

Куманово.                                                     (28652) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рамадани Си-

нани, с. Гошинце, Куманово.                       (28654) 
Свидетелство на име Муслији Нешат, с. Романовце, 

Куманово.                                                     (28657) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-

ни од ДСУ "Кочо Рацин"-Скопје на име Додевска 
Тања, Скопје.                                             (28903) 
Свидетелство на име Алики Рамадан, Куманово. 
                                                                    (29082) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зимбери Фадиљ, 

с. Гошнице, Куманово.                              (29084) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Горги-

јевски Иле, с. Малотино, Куманово.        (29093) 
Свидетелство од 8 одделение на име Исламоски Ида-

мет, с. Црнилиште, Прилеп.                       (29099) 
Свидетелство од 8 одделение на име Недејкова Гор-

дана, Кратово.                                             (29245) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Тефе-

ус "-Скопје на име Булен Џеладин, Скопје.         (29250) 
Свидетелство на име Сабедин Амети,Тетово.  (29252) 
Свидетелства од 5 и 8 одделение на име Незир Реџе-

пи, с. Орашје, Тетово.                                      (29255) 
Свидетелство од 8 одделние на име Суад Мемеди, 

Куманово.                                                     (29263) 
Свидетелство од 7 одделение издадено од ПОУ 

"Рајко Жинзифов"-с. Д. Оризари на име Бишевац 
Алмер, Велес.                                                     (29279) 
Свидетелства на име Бесник Билали, с. Порој, Те-

тово.                                                                    (29335) 
Свидетелства и диплома на име Гацова Кристина, 

Кочани.                                                        (29336) 
Ученичка книшка на име Илија Тодоровски, Делчево.

                                                                    (29267) 
Индекс на име Танева Магдалена, ул. "Марксова" бр. 

12/29, Велес.                                                     (29259) 
Диплома издадена од гимназијата "Цветан Димов"-

Скопје на име Зафировски Боро,Скопје.        (29249) 
Диплома на име Мустафа Авдираман, с. Слупчане, 

Куманово.                                                     (28539) 
Диплома на име Николова Снежана, ул. "М. Пеца-

нов" бр. 20, Гевгелија.                                      (28549) 
Диплома на име Јован Поп-Дамков, ул. "М. Пецанов" 

бр. 20, Гевгелија.                                             (28585) 
Диплома на име Мишо Ангелов, Штип.        (28626) 

Диплома на име Илиева Ана, ул. "Костурска" бр. 34, 
Велес.                                                             (29261) 
Диплома на име Павлов Дарко, ул. "Е. Кардељ" бр. 

37, Св. Николе.                                             (29273) 
Диплома за завршено економско училиште на име 

Маџоска Анета, Прилеп.                              (29280) 
Дипломатска карта бр. 2086/2001 издадена од Минис-

терство за надворешни работи на име Горазд Плапер, 
Словенија, Скопје.                              (28593) 
Здравствена книшка на име Бајрамовска Севдије, Би-

тола.                                                                    (28633) 
Здравствена книшка на име Раде Христовски, Битола.

                                                                    (28634) 
Здравствена книшка на име Шереметковски Тоде, 

Битола.                                                             (28635) 
Здравствена книшка на име Коминковски Пеце, Би-

тола.                                                                    (28636) 
Здравствена книшка на име Најдовски Благој, Би-

тола.                                                                    (28910) 
Здравствена книшка на име Ѓеоргиевски Дејан, Би-

тола.                                                                    (28914) 
Здравствена книшка на име Дестанова Уснија, Велес.

                                                                    (29097) 
Здравствена книшка на име Тодоров Тоше, Велес.                                

       (29098) 
Здравствена книшка на име Ивановски Васко, Би-

тола.                                                                    (29251) 
Здравствена книшка на име Карбева Златка, ул.  "Д. 

Мирчев" бр. 2, Велес.                             (29262) 
Здравствена книшка на име Милевски Михајло, Би-

тола.                                                                    (29282) 
Здравствена книшка на име Алиевски Баки, Битола.

                                                                    (29283) 
Уверение  за виша педагошка академија на име Еми-

лија Јованова, ул. "Поп Арсов Блаже" бр.26, Кочани.      
                                                            (28542) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска деј-ност 

издадено од СО Центар-Скопје на име Шериф Беќир, 
Скопје.                                                             (28563) 

 Штедна книшка издадена од Тутунска банка на име 
Димов Орце, ул. "Сараевска" бр. 61,Велес.        (28661) 
Даночна картичка бр. 5030999194804 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име Фризерски салон   
"Бјути ", Скопје.                                             (28582) 
Даночна картичка бр. 4030993100413 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име "Криптон", Скопје.
                                                                    (28537) 
Даночна картичка издаден-а од Управа за приходи на 

име Евзи Скара, Дебар.                              (28722) 
Даночна картичка бр. 4030994169840 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Колор-М Ком-
пани, Скопје.                                             (29242) 
Даночна картичка бр. 4030993215750 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име ЕМПА Комерц  
Илинденка, Скопје.                               (29243) 
Даночна картичка бр. 4030002458820 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Вочар ДООЕЛ, 
Скопје.                                                             (29258) 
Даночна картичка бр. 4030995192757 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име АДЕНТ, Ско-
пје.                                                                    (29276) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 

име Петреска Билјана, Кичево.               (29289) 
ЦЕМТ дозволи бр.  МК 0019  и бр. МК. 0137 издаде-

ни од Министерство за транспорт и врски на Р. Ма-
кедонија на име ДОО  Јан Шпед, Штип.            (28867) 
Работна книшка на име Петкоски Тони, Скопје. 
                                                                    (29193) 
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ИСПРАВКА 
 
„Во списокот на лица на кои им е поништена одлу-

ката за признавање странска високообразовна квалифи-
кација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 
81/2002, точката 46. Љуљзиме Асипи, Решение бр. 09-
3861/3 од 18.09.2002., се брише.“ 

 
Бр. 09-4090/21          

29 октомври 2002 година          Раководител на сектор 
     Скопје           Проф. д-р Владимир Ортаковски, с.р.    

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 10, 14 и 17 од Законот за јавни 

набавки (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/98 и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за јавни набавки објавен во “Службен весник 
на РМ“ бр. 2/2002), Комисијата за јавни набавки на 
Управата за телекомуникации, го објавува следниот 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 ГОДИНА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Назив, седиште и адреса на набавувачот: Репуб-

лика Македонија - Министерство за транспорт и врски, 
Управа за телекомуникации, ул. “Даме Груев“ бр. 1, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Ревизија на усогласено-
ста на работењето на АД Македонски телекомуника-
ции со Договорот за концесија склучен помеѓу Мини-
стерството за транспорт и врски и АД Македонски те-
лекомуникации. 

1.3. Вид и количество: По тендерска документација. 
1.4. Постапката по овој отворен повик ќе се спрове-

де во согласност со Законот за јавни набавки. 
1.5. Рок на поднесување на понудите е 30 (триесет) 

дена од денот на објавувањето на отворениот повик. 
1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена     25%, 
- квалитет     25%, 
- начин на плаќање    25%, 
- рок на спроведување на ревизијата  25%. 
1.7. Тендерската документација со технички кара-

ктеристики може да се подигне во Управата за телеко-
муникации, секој работен ден за време траењето на 
отворениот повик од 10 до 14 часот. 

1.8. Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен износ од 3.000,00 денари и треба да се уплати на 
трезорска сметка 100000000063095; трезорската потс-
метка 130031568778718, депонент Народна банка на 
Република Македонија, а во полето приходна шифра и 
програма задолжително да биде назначено 724125 11. 

1.9. При подигнувањето на тендерската документа-
ција на понудувачите ќе им биде дадена копија од Дого-
ворот за концесија склучен помеѓу Министерството за 
транспорт и врски и АД Македонски телекомуникации. 

1.10. Трошоците за спроведување на постапката, 
предмет на овој отворен повик, паѓаат на товар на АД 
Македонски телекомуникации.  

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи поединечни цени, од-

носно основна цена, како и вкупна цена, со сите вкалку-
лирани давачки. Цената треба да биде изразена во евра и 
во денарска противвредност, пресметана по средниот 
курс на НБМ на денот на поднесување на понудата. 

2.2. Понудата треба да содржи податоци за рокот на 
изведувањето на ревизијата. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака “по-
нуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката 
документација и ја носи ознаката “документација“. 

3.3. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено “не отворај“, како и бро-
јот на повикот, а во средината на ковертот треба да би-
де назначена адресата на набавувачот. 

3.4. Понудувачите покрај понудата задолжително тре-
ба да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар чија содржина 
на документот ја пропишува министерот за финансии 
со правилник. Странското правно или физичко лице, 
кое се јавува како понудувач треба да достави ревизор-
ски извештај од странска реномирана ревизорска ин-
ституција, регистрирана за вршење на ревизија. Реви-
зорскиот извештај треба да содржи податоци за вкуп-
ното економско работење на странскиот понудувач во 
последните три години, согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар, согласно член 22 од За-
конот за јавни набавки, 

- доказ од судот не постар од 6 месеци во оригинал 
или копија заверена кај нотар дека понудувачот не е во 
стечај или во процес на ликвидација, согласно член 24 
точка а, 

- извод односно потврда од судот не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копија заверена кај нотар дека на 
понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
согласно член 24 точка б. 

3.5. Доказ за техничка способност на понудувачот: 
- список на извршени услуги во последните 3 годи-

ни со износите, датумите и примачите, 
- посочување на вклучени технички лица, особено 

на оние задолжени за контрола на квалитетот согласно 
член 23. 

3.6. Понудите треба да бидат придружени со банко-
ва гаранција во износ кој не смее да биде помал од 5% 
од вкупната вредност на понудата, во која е вклучена 
царината, данокот на додадена вредност и други јавни 
давачки која треба да биде доставена во придружната 
документација. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Отворениот повик трае 30 (триесет) дена од де-

нот на објавувањето на отворениот повик во средствата 
за јавно информирање. 

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
27.11.2002 година во 12.00 часот во просториите на 
Управата за телекомуникации. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци и оние кои се 
од понудувач во стечај или процес на ликвидација од-
носно против кој е изречена мерка - забрана за вршење 
на дејност како и оние кои немаат доказ за финансиски 
бонитет, нема да се разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

4.5. За дополнителни информации, понудувачите 
може да контактираат со Комисијата за јавни набавки 
на телефон 02/224-511. 

                                           Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
(“Службен весник на РМ“ бр. 26/98), ЈЗО Клинички 
центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 42/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар, Скопје, ул. 

“Водњанска“ бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на Кохлеарни импланти комада 2 од произ-
водителот Cochlear, тип Nucleus 24 ES Print со говорен 
процесор и можност за NRT (неурориспонстелеметри) 
како и 2 хируршки сета со програмирачки системи и 
програмирачки кабли составен од:  

- Surgical kit Cl 24R,  
- Surgical kit N24M, 
- PPS портабл програмирачки систем со софтвер и 

кабел за PPS Sprint. 
Предметот на набавка е потребен за Клиниката за 

уво, нос и грло. 
1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-

ласно со одредбите на Законот за јавни набавки (“Служ-
бен весник на РМ“ бр. 26/98 и 2/02). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- проспектен материјал, 
- гарантен рок, 
- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва (копија), 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(“Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), во ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар),  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички 
центар, Скопје, ул. “Водњанска“ бр. 17, преку пошта, во 
архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Ко-
мисијата на лице место најдоцна до 26.11.2002 година, 
во 12 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-
ните критериуми: 

- цена      50 бода, 
- начин на плаќање     25 бода, 
- рок на испорака     25 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 

26.11.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

26.11.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 

Информации на телефон 147-639 и 147-954. 
 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-

бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП “Македонијапат“-Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2002 

ЗА НАБАВКА НА ИНДУСТРИСКА СОЛ ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 27/2002 е 

ЈП “Македонијапат“ - Скопје со седиште на ул. “Даме 
Груев“ бр. 14. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- индустриска сол за одржување на патишта во зим-

ски услови: 
а). рефус..............................................................5000 Т 
б). пакувана во пластични вреќи од 50 кгр.......300 Т 
1.3. Техничките барања кои треба да ги задоволува 

индустриската сол за одржување на патишта во зимски 
услови се дадени во тендерската документација. 

1.4. Рок за испорака на индустриската сол за одржу-
вање на патишта во зимски услови е сукцесивно по 
спецификација која е составен дел на тендерската до-
кументација. 

1.5. Согласно Законот за јавни набавки, набавката 
може да се подели на делови. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Дирекција на ЈП “Македонијапат“ - 
Скопје на ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје секој рабо-
тен ден од 8,00 до 14,00 часот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да  го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

за позициите од овој повик и вкупната цена на набавка-
та. 
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3.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка “Т“ (тон) испорачана сол на бараниот зимски 
пункт или една цена до сите пунктови (спецификација 
на потребите по пунктови што е составен дел на тен-
дерската документација). 

3.4. Единечната цена треба да биде дадена за 1 Т 
индустриска сол донесена на секој пункт поодделно 
или средна цена за сите пунктови. 

Спрема дадената диспозиција и тоа за индустриска 
сол: 

а). рефус, 
б). пакована во пластични вреќи од 50 кгр. 
3.5. Понудената цена треба да ги опфаќа сите тро-

шоци од набавка до испорака на индустриската сол во 
пунктовите на ЈП “Македонијапат“ - Скопје. 

Ваквата цена е фиксна и непроменлива. 
Авансно плаќање не се прифаќа. 
3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.7. Понудувачот мора да достави атест за квалите-

тот на солта и мостра од 5 кгр, индустриска сол која се 
носи на денот на отворањето на понудите. 

3.8. Атестот за квалитетот на солта треба да биде 
издаден од овластена институција во Република Маке-
донија, а по техничките барања кои се дадени во тен-
дерската документација. 

3.9. Список на главни испораки согласно член 25 од 
Законот за јавни набавки. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да достави документација 

согласно член 24 од Законот  за јавни набавки. 
4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверен кај нотар. 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
4.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
4.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
4.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
4.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

4.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се по-
тврдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

4.9. Атест за квалитет на производот, издаден од 
надлежна институција во Република Македонија. 

4.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

4.12. Со понудата треба да се достави банкова га-
ранција во износ од 5 % од вкупната вредност на пону-
дата. 

 
5. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
5.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки 

набавувачот објавува максимална цена на набавката. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

6.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач  се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- цена ............................................40 поени, 
- квалитет на производот............30 поени, 
- начин на плаќање......................30 поени. 
 
7. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
7.1. Понудата се доставува согласно член 55,  56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
7.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

18.11.2002 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
“Македонијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје во 
салата на VI кат. 

7.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од Отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Фондот за локални патишта, 
улици и комунално уредување - Крушево, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Фондот за локални патишта, улици 

и комунално уредување на ул. “Нико Доага“ бр. 65 - 
Крушево. 

1.2. Предмет на набавката, прибирање на понуди за 
изградба на локален пат. 

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

1.4. Право на учество имаат сите правни лица што 
се регистрирани за вршење на ваков вид на дејност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација набавувачот на јав-

ниот повик им ја става на увид на заинтересираните по-
нудувачи во Фондот секој работен ден од 8-14 часот. 

2.2. Тендерската документација се однесува за из-
градба на локален пат. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седи-

ште на понудувачот. 
3.2. Понудата да содржи единечна и вкупна цена за се-

која позиција од набавката како и вкупна цена на целата 
набавка (со пресметани даноци и други јавни давачки). 

3.3. Понудата да содржи: 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- гаранција за извршените работи. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документ за бонитет издаден согласно член 24 

од Законот за јавни набавки. 
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4.2. Доказ од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.3. Доказ за техничка способност на понудувачот 
во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 
од Законот за јавни набавки. 

4.5. Извод од судска регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок заверен и потпишан од одговорното лице. 
5.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-

конот за јавни набавки. 
5.3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за ло-

кални патишта, улици и комунално уредување - Кру-
шево, ул. “Нико Доага“ бр. 65, преку пошта или на ли-
це место најдоцна 15 дена од денот на објавувањето. 

5.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Рокот на доставување на понудите е 15 дена 

сметано од денот на објавувањето на отворениот повик 
во последното средство за јавно информирање.  

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Овластените претставници на понудувачите 

кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на пону-
дите на Комисијата треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање на понудите. 

7.2. 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. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 048/477-919 односно во Фондот за патишта 
Крушево. 

                                           Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 и 46/02), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец октомври 2002 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услуж-

ни активности 
6086 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6706 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни ак-
тивности во рибарството 

5256 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на тресет 

8419 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8255 
15 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
9636 

16 Производство на тутунски производи 7944 
17 Производство на текстилни ткаенини 4479 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3680 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 

2389 

20 Преработка на дрво, производи од др-
во и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 

5464 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7907 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

9409 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

11792 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

7531 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4746 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

8523 

27 Производство на основни метали 10111 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

5845 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

7483 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7546 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

7188 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4742 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 

11046 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

5221 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7913 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4017 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10746 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

7795 

45 Градежништво 5554 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

7799 

51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни во-
зила и мотоцикли 

9885 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поправ-
ка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

5207 

55 Хотели и ресторани 6041 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6434 
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61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции 

11435 

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации 

12475 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

14149 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

17933 

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување 

20871 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

11482 

71 Изнајмување на машини и опрема без 
ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 

4870 

72 Компјутерски и сродни активности 8668 
73 Истражување и развој 9056 
74 Други деловни активности 8659 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
7898 

80 Образование 7508 
85 Здравство и социјална работа 7613 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7668 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10565 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

7437 

93 Други услужни дејности 8392 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

            Бр. 08-4287     Министер, 
25 октомври 2002 година        Бедредин Ибраими, с.р. 
              Скопје    

___________ 
 
Врз основа на член  565-а од Законот за трговските 

друштва (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001 и 50/2001), Државниот завод за ста-
тистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ  НА  ЖИВОТ  ВО  РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА СЕПТЕМВРИ 2002 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во септем-
ври 2002 година во однос на август 2002 година е          
- 0.001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е  0.015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Коефициентот на цените на производителите на ин-
дустриски производи во септември 2002 година во однос  
на истиот месец од претходната година изнесува - 0.008. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на септември 2002 
година во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 2001 година е 0.019. 

   
                                              Директор, 

                                             Благица Новковска, с.р. 
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