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503. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со 
спроведувањето на делот V од Оперативната програма 
за децентрализација на власта 2003-2004, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 
март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 

НА ВЛАСТА  
I. За членови и нивни заменици на Работната група 

за децентрализација на власта како прво ниво во рако-
водењето и координација на процесот на децентрализа-
ција се именуваат: 
а) за членови: 
- Соња Данова, раководител на Одделение во Ми-

нистерството за одбрана; 
- Весна Доревска, помошник на министерот за вна-

трешни работи; 
- Виолета Атанасова, раководител на Одделение во 

Министерството за правда; 
- Пејка Трајанова, раководител на Одделение во 

Министерството за надворешни работи; 
- Димитар Тодевски, раководител на Сектор во Ми-

нистерството за финансии; 
- Милица Георгиева, раководител на Сектор во Ми-

нистерството за економија; 
- Шериф Мемети, државен советник во Министерс-

твото за земјоделство, шумарство и водостопанство; 
- Ангелина Бачановиќ, раководител на Сектор во 

Министерството за здравство; 
- Јордан Лакалиски, раководител на Одделение во 

Министерството за образование и наука; 
- Навсика Петровска, раководител на Сектор во 

Министерството за труд и социјална политика; 
- Елена Петкановска, раководител на Сектор во Ми-

нистерството за локална самоуправа; 
- Магдалена Диковска, раководител на Сектор во 

Министерството за култура; 
- Лилјана Поповиќ, раководител на Одделение во 

Министерството за транспорт и врски; 
- Ленче Ќурчиева, помошник раководител на Се-

ктор во Министерството за животна средина и про-
сторно планирање. 
б) за заменици на членовите: 
- Пандора Тошанова, советник во Одделение во 

Министерството за одбрана; 
- Сузана Никодиевиќ-Филиповска, началник на Од-

деление во Министерството за внатрешни работи; 
- Јонче Цветковски, помошник раководител на Се-

ктор во Министерството за правда; 
- Катерина Серафимовска, раководител на Одделе-

ние во Министерството за надворешни работи; 
- Светлана Јаневска, државен советник во Мини-

стерството за финансии; 
- Валентина Старделова, раководител на Одделение 

во Министерството за економија; 

- Мери Хаџиева-Протиќ, раководител на Сектор во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство; 

- Јордан Мишовски, раководител на Сектор во Ми-
нистерството за здравство; 

- Милка Масникоса, советник во Министерството 
за образование и наука; 

- Есад Деари, државен советник во Министерството 
за труд и социјална политика; 

- Елмаз Малиќи, помошник раководител на Сектор 
во Министерството за локална самоуправа; 

- Олгица Трајковска, државен советник во Мини-
стерството за култура; 

- Емилија Путилин, советник во Министерството за 
транспорт и врски;                     

- Јадранка Иванова, раководител на Сектор во Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
      Бр. 17-1387/2                      Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
504. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА МА-
ТИЧНА БИБЛИОТЕКА �БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО� 

- СТРУМИЦА 
 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Општинската матична библиотека �Благој Јанков -Му-
чето� - Струмица, се именуваат: 
а) за претседател 
- Ванчо Ристов, секретар на Струмичкиот културен 

центар, 
б) за членови 
- Весна Манолева, вработена во Медицинскиот цен-

тар - Струмица, 
- Верица Јанкова, професор во ДСУЦ �Јане Сандан-

ски� - Струмица. 
Од редот на вработените: 
- Михаил Цветанов, библиотекар референт за обра-

ботка на книжен фонд, 
- Зора Митева, библиотекар-референт во Одделени-

ето за издавачка дејност. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
       Бр. 17-849/2                        Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
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505. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/98 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ�  

- СКОПЈЕ 
 
1. Марко Василев се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие �Маке-
донски железници� - Скопје, на негово барање. 

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

 
      Бр. 17-1131/2                       Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

506. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ 
 
1. Јован Ризов се разрешува од должноста заменик 

на директорот на Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со пасишта - Скопје. 

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

 
      Бр. 17-1178/2                       Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

507. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР  НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КИНЕМА- 

ТОГРАФИЈА �ГРАДСКИ КИНА� - СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Претприја-

тието за кинематографија �Градски кина� - Скопје, се 
именува Драган Живковиќ, дипл. историчар на уметно-
ста со археологија, управител на Трговското друштво 
за маркетинг УФА Медиа - Скопје. 

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

 
      Бр. 17-1236/2                       Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

508. 
Врз основа на член 8 од Законот за употребата на 

македонски јазик (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основање 
Совет за македонски јазик (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 26/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ  

ЈАЗИК 
 
1. Од должноста претседател и член на Советот за 

македонски јазик се разрешуваат: 
а) претседателот 
- академик Петре М. Андреевски, 
б) членот 
- д-р Трајко Стаматовски. 
2. За претседател и член на Советот за македонски 

јазик се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Трајко Стаматовски, вработен во ЈНУ Инсти-

тут за македонски јазик �Крсте Мисирков� - Скопје, 
б) за член  
- академик Петре М. Андреевски, писател. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 17-1315/2                       Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

509. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот девизен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за финансии, се 
именува Агим Лита, дипл. економист за туризам и уго-
стителство. 

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

 
      Бр. 17-1356/1                       Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

510. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
членовите 28 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 19 
февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се поведува постапка за оценување уставноста 

на Законот за амнестија ( �Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 18/2002). 

2. Се отфрла иницијативата за поведување постапка 
за оценување уставноста на членот 8 од Законот за ам-
нестија. 

3. Решението да се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

4. Игнат Панчевски адвокат од Скопје на Уставниот 
суд на Република Македонија му поднесе иницијатива 
за оценување уставноста на Законот означен во точката 
1 од ова решение. 
Според наводите во иницијативата, оспорениот За-

кон го повредувал доследното остварување на Уставот 
во практиката како најопшт и најсилен правен акт. 
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Имено, според иницијаторот, во членот 1 од оспорени-
от Закон, било определено дека амнестијата се однесу-
ва на кривичните дела поврзани со конфликтот во 2001 
година, заклучно со 26 септември 2001 година, без пре-
цизирање на почетниот период, па секој сторител на 
кривично дело можел да наведе дека сторил дело во вр-
ска со конфликтот, на кој начин се доведувало во пра-
шање функционирањето на кривичното законодавство. 
Во законот немало појаснување што се подразбира под 
поимот �конфликт�, а овој закон се однесувал на пое-
динечно определени лица, со што се злоупотребувала 
дефиницијата на амнестијата како акт што се однесува 
на поименично неопределени лица. Потоа се нагласува 
дека при донесувањето на овој закон било неминовно 
означување на кривичните дела по главите од Кривич-
ниот законик или поединечно набројување на кривич-
ните дела за кои се дава амнестијата. Сето наведено го 
повредувало владеењето на правото како темелна вред-
ност на уставниот поредок утврдена во членот 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот. 
Исто така, иницијаторот смета дека недефинирано-

ста на кривичните дела за кои се однесува амнестијата, 
овозможувала амнестирање на сторители на убиства, 
на кој начин се повредувал уставниот принцип за не-
прикосновеноста на правото на живот од членот 10 
став 1 од Уставот. 
Според иницијаторот, одредбите од оспорениот За-

кон овозможувале амнестирање и на сторителите на 
кривични дела извршени со мачење, нечовечко или по-
нижувачко однесување или казнување, што не било во 
согласност со членот 11 став 2 од Уставот и забраната 
за секаков облик на мачење, нечовечко или понижувач-
ко однесување и казнување од оваа одредба. 
Со Законот се повредувал и уставниот принцип за 

неприкосновеност на правото на слобода од членот 12 
став 1 од Уставот, а преку амнестирање на сите лица за 
сторените кривични дела што ја ограничуваат слобода-
та на луѓето. 
На крајот во иницијативата се наведува дека со амне-

стирањето на членовите на т.н. ОНА (Ослободителна на-
ционална армија) било извршено и признавање на оваа и 
други паравоени формации, на кој начин се повредувал 
членот 20 став 4 од Уставот, според кој се забранети во-
ени или полувоени здруженија што не им припаѓаат на 
вооружените сили на Република Македонија. 
Поради изложените причини, иницијаторот бара 

Уставниот суд по спроведената постапка да го пони-
шти оспорениот Закон. 
Инаку, адвокат Игнат Панчевски од Скопје ја под-

несе иницијативата во името на Здружението на ране-
тите и членовите на семејствата на загинатите припад-
ници на безбедносните сили на Македонија - херои на 
Македонија, жртви на албанскиот тероризам. Меѓутоа, 
кон иницијативата не беше приложено полномошно за 
застапување на интересите на членовите на Здружение-
то во постапката пред Уставниот суд, ниту беше при-
ложен доказ за регистрирање на Здружението во реги-
старот на здруженијата на граѓани. Со оглед на ваквите 
недостатоци судот, по писмен пат, побара од адвокат 
Игнат Панчевски нивно отстранување, но во судски 
определениот рок недостатоците не беа отстранети, па 
Судот оцени дека иницијативата треба да има третман 
на иницијатива поднесена од поединец. 

5. Судот на седницата утврди дека во член 1 став 2 
од Законот е определено дека: со овој закон се ослобо-
дуваат од гонење, се запираат кривичните постапки и 
потполно се ослободуваат од извршувањето на казната 
затвор (во натамошниот текст: амнестија), граѓани на 
Република Македонија, лица со законски престој, како 
и лица кои имаат имот или семејство во Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: лица), за кои постои 
основано сомневање дека подготвиле или сториле кри-
вични дела поврзани со конфликтот во 2001 година, 
заклучно со 26 септември 2001 година. 

Според став 2 од членот 1 од Законот, определено е 
дека: амнестијата се однесува и на лица кои и пред 1 ја-
нуари 2001 година, подготвувале или сториле кривич-
ни дела во врска со конфликтот од 2001 година. 
Во ставот 3 алинеи: 1 и 2 од Законот е предвидено 

ослободување од гонење и запирање на кривичните по-
стапки за кривични дела според Кривичниот законик 
или друг закон на Република Македонија против лица-
та за кои постои основано сомнение дека подготвиле 
или сториле кривични дела поврзани со конфликтот до 
26 септември 2001 година. Во алинејата 3 од истата 
одредба е предвидено потполно ослободување од извр-
шувањето на казната затвор за кривични дела според 
Кривичниот законик и други закони во Република Ма-
кедонија на лицата кои подготвиле или извршиле кри-
вични дела поврзани со конфликтот до 26 септември 
2001 година, а во алинејата 4 е определено бришење на 
осудата и укинување на правните последици на осуда-
та заклучно со наведениот датум. 
Според член 1 став 4 од Законот, е определено дека 

амнестијата не се однесува на лицата кои извршиле 
кривични дела поврзани и во врска со конфликтот во 
2001 година, кои се во надлежност и за кои Меѓународ-
ниот трибунал за гонење на лица одговорни за тешко 
кршење на меѓународното хуманитарно право на тери-
торијата на поранешна Југославија од 1991 година ќе 
поведе постапка. 
Во член 2 од Законот е предвидено дека овој закон 

се однесува и на лицата кои во периодот додека траел 
конфликтот не се одзвале на поканата и ја одбегнале 
воената служба и воената вежба, како и на лицата кои 
самоволно се оддалечиле од вооружените сили. 
За лицата кои до денот на влегувањето во сила на 

овој закон започнале со издржувањето на казната во 
казнено-поправните установи во Република Македо-
нија, во членот 3 став 1 од Законот е определено ос-
лободување од извршувањето на казната затвор за 
25% од неиздржаниот дел од казната определена со 
правосилна пресуда за кривични дела пропишани во 
Кривичниот законик и друг закон на Република Ма-
кедонија. 
Во член 3 став 2 од Законот е определено дека про-

центуалното ослободување од извршувањето на казна-
та затвор не се однесува на лицата осудени за кривич-
ни дела против човечноста и меѓународното право, не-
овластеното производство и пуштање во промет нарко-
тични дроги, психотропни супстанци и прекурзори, 
овозможување на употреба наркотични дроги, психо-
тропни супстанци и прекурзори, како и за лицата осу-
дени на казна доживотен затвор. 
Членот 4 од законот определува дека против лицата 

од членовите 1 и 2, за кои не е поднесена кривична 
пријава, истата нема да се поднесе. 
Како лица овластени за покренување на постапка за 

примена на овој закон, во членот 5 став 1, а по однос на 
ослободувањето од гонење и запирањето на кривични-
те постапки се определени: надлежниот јавен обвини-
тел, надлежниот правостепен суд, лицето на кое се од-
несува амнестијата или лице кое во корист на обвине-
тиот може да изјави жалба. 
За лицата кои започнале со издржувањето на казна-

та затвор надлежни за покренување на постапка за при-
мена на Законот по службена должност се казнено-по-
правната установа во која лицето ја издржува казната 
затвор, а за лицата кои не започнале да ја издржуваат 
казната, надлежни по службена должност се судовите 
што ја донеле првостепената пресуда или барање под-
несува јавниот обвинител, односно осуденото лице, во 
смисла на член 5 став 2 од Законот. 
Во член 5 став 3 од Законот е определено дека ре-

шението за амнестија се носи од надлежниот орган сог-
ласно со Законот за кривичната постапка, односно За-
конот за извршување на санкциите, во рок од три дена 
од денот на донесувањето на овој закон. 



Стр. 4 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 март 2003 
 
Кој може да поднесе жалба и кој одлучува по жал-

бата против решението за амнестија е регулирано во 
членот 6 од Законот, во зависност од тоа дали лицето 
започнало или незапочнало со издржувањето на казна-
та затвор. Во став 2 од оваа одредба е определено дека 
јавниот обвинител не може да поднесе жалба против 
решението со кое лицето е амнестирано. 
Во член 7 од Законот е предвидено примена на 

одредбите од Законот за кривичната постапка и Зако-
нот за извршување на санкциите, доколку со овој закон 
не е поинаку определено. 
Членот 8 од Законот, го содржи овластувањето на 

министерот за правда да може да донесе упатство за 
спроведување на законот наредниот ден од денот на 
влегување во сила на овој закон. Во последниот член 9 
од Законот е определено дека истиот влегува во сила со 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
Оспорениот Закон е донесен од Собранието на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 7 март 
2002 година, објавен е во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 8/2002 од 8 март 2002 година и 
стапил во сила истиот ден. 

6. Според содржината на член 8 став 1 алинеја 3 од 
Уставот на Република Македонија, една од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија е владеењето на правото. 
Правото на живот на човекот, (член 10 став 1 од Уста-

вот), правото на физички и морален интегритет на чове-
кот (член 11 став 1 од Уставот) и правото на слобода на 
човекот (член 12 став 1 од Уставот), се определени како 
неприкосновени права на човекот и граѓанинот, според 
уставниот концепт на Република Македонија. Заради за-
штита на наведените неприкосновени права, во Уставот 
се содржани и посебни механизми за нивна заштита. 
Така, по однос на правото на живот на човекот, меха-

низмот за заштита е определен преку забраната да не може 
да се изрече смртната казна по ниту еден основ (член 10 
став 2). По однос на физичкиот и морален интегритет на 
човекот, механизмот на заштита е определен преку забра-
ната за секаков облик на мачење, нечовечко или понижу-
вачко однесување и казнување (член 11 став 2). Забраната 
за ограничување на слободата, освен со одлука на суд и во 
случаи и постапка утврдена со закон, претставува механи-
зам за заштита на слободата на човекот (член 12 став 2). 
Во овие одредби се содржани и други механизми за за-
штита на наведените права, но истите не се од влијание по 
однос на оценката на уставноста на оспорениот Закон. 
Членот 15 од Уставот го гарантира правото на жалба 

против поединечни правни акти донесени во постапка 
во прв степен пред суд, управен орган или организација 
или други институции што вршат јавни овластувања. 
Со цел заштита на уставниот и безбедносен систем 

на државата, уставотворецот во член 20 став 4 од Уста-
вот, предвидел и забрана за воени или полувоени здру-
женија што не им припаѓаат на вооружените сили на 
Република Македонија, како посебно ограничување во 
уставно загарантираното право на граѓаните слободно 
да се здружуваат заради остварување на конкретно 
определени цели во ставот 1 од споменатата одредба. 
Во член 68 став 1 од Уставот се наброени надлежно-

стите на Собранието на Република Македонија, а во али-
нејата 18 е определено дека Собранието дава амнестија. 
Внатрешниот правен поредок на Република Македо-

нија, покрај Уставот, како највисок правен акт и закони-
те го чинат и меѓународните договори што се ратифику-
вани во согласност со Уставот, кои договори не можат 
да се менуваат со закон, според член 118 од Уставот. 

7. Тргнувајќи од содржината на изложените устав-
ни одредби произлегува дека Уставот во своите одред-
би не ги определува содржината и видовите на амне-
стијата и остава овие прашања поблиску да се уредат 
со Закон, а давањето на амнестија припаѓа во надлеж-
ност на Собранието на Република Македонија. 

Со генерално дефинирање на амнестијата се зани-
мава членот 113 од Кривичниот законик (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/1996), па во 
оваа одредба е предвидено дека: на лицата кои се опфа-
тени со акт на амнестија им се дава ослободување од 
гонење или потполно или делумно ослободување од 
извршувањето на казната, им се заменува изречената 
казна со поблага казна, им се определува бришење на 
осудата или им се укинува определената правна после-
дица од осудата. 
Гледано ретроспективно во Република Македонија, 

актите за амнестија секогаш биле донесувани како чин 
на добра волја на државата, со цел преку ваквите акти 
да се делува од кривичен аспект на генералната и спе-
цијалната превенција или со цел да се воспостави одре-
дена хармонија и смирување на одредени состојби во 
општеството. Со оспорениот Закон целта е воспоставу-
вање на мирот, надминување на кризата во државата, 
реинтеграција на лицата кои подготвувале и сториле 
кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година 
и нивно побрзо враќање во општеството како слободни 
граѓани. 
Потребата од донесување на конкретен акт за амне-

стија може да биде различна, но секогаш следува доне-
сување на ваков акт, кога со други правни средства не 
може да се добие правно решение, а при тоа не треба 
да се занемари и гледиштето на државата дека постои 
потреба на овој начин да се измени она што претходно 
е одлучено. 
Сето ова е на релација со дефинирањето на амнести-

јата, како акт врз основа на кој поименично неопределе-
ни лица, чиј круг се определува со актот за амнестија, 
добиваат потполно или делумно ослободување од извр-
шувањето на казната или други поволности, како што 
се: запирање на постапките што се во тек, замена на 
изречениот вид казна со поблаг вид на казна, бришење 
на осудата и укинување на правните последици на осу-
дата. При тоа актот за амнестија може да содржи и або-
лиција или ослободување на сторителите на делата од 
кривичното гонење за сторените дела за кои е во тек или 
не започнала да се води кривична постапка. 

8. Тргнувајќи од анализата на уставните одредби и 
поединечната анализа на одредбите од оспорениот За-
кон, кај Судот се поставија повеќе прашања за соглас-
носта на Законот со одредбите на Уставот, па од оваа 
причина Судот ја оценуваше уставноста и на одредби-
те од Законот што не беа посебно оспорени во иниција-
тивата, врз основа на овластувањето од членот 14 став 
2 од Деловникот на Уставниот суд. 
Во обид да се даде одговор на наводот од иниција-

тивата дека во оспорениот Закон било нужно определу-
вање на почетниот период по однос на подготвувањето 
на кривичните дела во врска со конфликтот, за Судот 
појдовна основа беше содржината на член 18 став 3 од 
Кривичниот законик, каде поблиску се определени од-
несувањата-делувањата што можат да се сметаат како 
подготовка на кривично дело. Во оваа одредба како 
подготовка за извршување на кривично дело се наведе-
ни: набавување или приспособување на средства за из-
вршување на кривичното дело, отстранување на преч-
ките за извршување на кривичното дело, договарање, 
планирање или организирање со други извршители на 
кривични дела, како и други дејствија со кои се созда-
ваат услови за непосредно извршување на кривичното 
дело, а кои не претставуваат дејство на извршување. 
Од изложениот карактер на можните активности 

насочени кон извршување на конкретно кривично де-
ло, според одредбата од Кривичниот законик, според 
Судот, станува збор за фактичко прашање дали одреде-
но однесување, според временскиот период кога се 
случувало и други показатели, може да се смета како 
дејствие на подготовка на кривично дело, па од изло-
жениот аспект не може да се смета дека се повредува 
членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 



21 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 5 
 
По однос на ова спорно прашање беше изнесено и 

спротивно становиште, а во правец дека во Законот би-
ло неминовно означувањето на почетниот период на 
подготовка на кривичните дела, бидејќи со ваквата не-
прецизност е можно со актот на амнестија да бидат оп-
фатени и лица подготвувачи на кривични дела што да-
тираат од неопределено долг период во минатото, а за 
настани што не би можеле да се поврзат со настанатиот 
конфликт. 

9. Според мислењето на Судот во оспорениот Закон 
не било неминовно дефинирање на повеќе пати употре-
бениот поим �конфликт�, на кое нешто се инсистира во 
иницијативата, бидејќи станува збор за општо познат 
поим, па не е сторена повреда на член 8 став 1 алинеја 
3 од Уставот. Од друга страна дали определен закон ќе 
содржи дефиниција на употребените поими или не, е 
оставено на оценка на законодавецот кој треба да ги 
почитува уставните одредби. 

10. Инаку, во иницијативата се става акцентот по 
однос на содржината на член 1 и член 4 од Законот и 
најмногу се укажува на несогласноста на содржината 
на овие одредби со споменатите уставни одредби. 
Од содржината на членот 1 од Законот, произлегува 

дека нема поединечно набројување на кривичните дела 
за кои се дава амнестија преку: ослободување од гоне-
ње, запирање на кривичните постапки, потполно осло-
бодување од издржувањето на казната затвор, бришење 
на осудата, укинување на правните последици на осу-
дата, односно во член 4 не се наведени кривичните де-
ла за кои нема да се поднесе кривична пријава, освен 
што во двете одредби е определено дека се работи за 
сторени или подготвувани кривични дела во врска со 
конфликтот во 2001 година. 
Според  мислењето на Судот, доколку се има во 

предвид дека во членот 1 став 4 од Законот, е предви-
ден исклучок во примената на амнестијата за сторите-
лите на кривичните дела за кои е надлежен Меѓународ-
ниот трибунал, во членот 2 има децидно набројување 
на кривичните дела за кои се однесува амнестијата, во 
членот 3 став 2 е содржан вториот исклучок во приме-
ната на амнестијата за сторителите на кривичните дела 
против човечноста и меѓународното право и делата во 
врска со неовластеното производство и пуштање во 
промет на наркотични дроги и други кривични дела, 
произлегува дека може да се определи за кои се кри-
вични дела се даваат предвидените погодности на ам-
нестијата. Уште повеќе што не секое кривично дело 
може да има карактер на кривично дело сторено или 
подготвувано во врска со конфликтот од 2001 година. 
Притоа се имаше во предвид фактот дека кругот на 

лицата опфатени со амнестијата се определува преку 
повеќе елементи: видот на кривичните дела, потоа вре-
менскиот период на сторување на делата, видот и виси-
ната на изречените казни и други елементи, а сите на-
ведени елементи не мораат да бидат содржани во актот 
за амнестија за да се определи кругот на амнестираните 
лица. Оттука, според Судот, не се повредува владеење-
то на правото како темелна вредност на уставниот по-
редок. 
По однос на ова спорно прашање, беше изнесено и 

второ становиште во обратна насока од прво изложено-
то. Имено, според ова становиште повеќе моменти би 
можеле да укажат на повреда на принципот на владее-
ње на правото преку злоупотреба на неопределеноста 
на кривичните дела, како од страна на лицата на кои се 
однесува амнестијата, така и од страна на надлежните 
органи за примена на Законот. Тоа се: околноста што 
Кривичниот законик содржи огромен број на кривични 
дела, а не секое кривично дело може да содржи еле-
менти на кривично дело направено или подготвувано 
во врска со вооружениот конфликт од 2001 година, па 
неопходно било конкретно означување на кривичните 
дела. Потоа, до донесувањето на овој законик во при-
мена беа сојузни кривични прописи преземени како ре-

публички, што претставува огромен број на можни 
кривични дела сторени во врска со настанатиот конф-
ликт, како и околноста што секој засегнат со актот за 
амнестија би можел да се повика дека делото го напра-
вил во врска со конфликтот. Надлежните органи за 
примена на Законот немаат точна насока за кој вид на 
кривични дела се определува целосно ослободување од 
гонење, запирање на постапките или ослободување од 
издржувањето на казната и другите предвидени повол-
ности. 
Ова становиште се темелеше на околноста дека 

кругот на амнестираните лица, се определува со самиот 
акт, помеѓу другото и со определувањето на видот на 
кривичните дела, потоа временскиот период на стору-
вање на делата, видот и висината на изречените казни и 
така натаму. Тоа би значело дека според ова станови-
ште во оспорениот Закон отсуствуваат доволен број на 
показатели за определување на кругот на лицата на кои 
се однесува актот за амнестија. 

11. Според Судот со оспорениот Закон не е напра-
вена повреда на уставно загарантираните и неприкос-
новени: право на живот, право на физички и морален 
интегритет и право на слобода со донесувањето на 
актот за амнестија. Имено, правото на државата да даде 
амнестија, не ги повредува одредбите од уставот што 
ги гарантираат наведените права. Ова од причина што 
повредата на овие уставни права, во кривичните норми 
добиваат обележје на конкретно кривично дело и тие 
дела соодветно се санкционираат. Исто така, не постои 
уставна забрана на сторителите на овие најтешки кри-
вични дела или било кое кривично дело да им се даде 
амнестија од страна на Собранието на Република Ма-
кедонија. Уставот во член 68 став 1 алинеја 18, опреде-
лил можност Собранието на Република Македонија во 
конкретна ситуација да даде амнестија, но содржината 
и видовите на амнестијата е оставено да се регулира со 
самиот акт за амнестија. 
Од друга страна во член 1 став 4 од Законот е опре-

делен исклучок во примената на амнестијата по однос 
на лицата кои извршиле најтешки кривични дела повр-
зани и во врска со конфликтот во 2001 година, кои се 
во надлежност и за кои Меѓународниот трибунал за го-
нење на лицата одговорни за тешко кршење на меѓуна-
родното хуманитарно право на територијата на пора-
нешна Југославија од 1991 година ќе поведе постапка. 
Вториот исклучок е предвиден во член 3 став 2 од За-
конот, на начин што амнестијата не се однесува на осу-
дените лица помеѓу другото и за кривични дела против 
човечноста и меѓународното право (глава XXXIV, член 
403 до 422 од Кривичниот законик). 
Врз основа на изнесеното може да се заклучи дека 

со предвидените исклучоци во членот 1 став 4 и членот 
3 став 2 од Законот, се обезбедени механизми за зашти-
та на наведените неприкосновени права, со оглед дека 
нивната повреда е окарактеризирана како тешко крше-
ње на меѓународното хуманитарно право, односно како 
кривични дела против човечноста и меѓународното 
право. 

12. При оценката на согласноста на ставот 4 од чле-
нот 1 од Законот со уставните одредби, кај Судот се 
постави и прашањето дали со ваквото законско реше-
ние не доаѓа до исклучување на домашното законодав-
ство од надлежноста да ги гони и казни сторителите на 
најтешките кривични дела од периодот на конфликтот. 
Од овие причини беше нужно Судот да навлезе и во 

анализа на одредбите на Статутот на Хашкиот суд или 
Хашкиот трибунал, формиран со Резолуцијата 808 од 
22 февруари 1993 година од Советот за безбедност врз 
основа на Повелбата на Организацијата на обединетите 
нации, а врз основа на обврската на страните вмешани 
во конфликтот на територијата на поранешна Југосла-
вија да се придржуваат кон меѓународното хуманитар-
но право и посебно кон Женевската конвенција од 12 
август 1949 година. 
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Надлежноста и постапката пред Трибуналот се уре-

дени со Статутот на Судот, прифатен од Советот за 
безбедност, а покрај Статутот усвоени се и други акти 
што ги регулираат одделни фази во постапката пред 
Судот. Основното начело на кое се базира конкурент-
ната надлежност е взаемната надлежност на Хашкиот 
трибунал и на националните судови. 
Критериумот �тешко кршење на меѓународното 

хуманитарно право� како недоволно прецизно дефи-
ниран, се разработува во одредбите на Статутот на 
Трибуналот, кои пак содржат јасно определување на 
казнивите дела со повикување на: кршење на Женев-
ската конвенција од 1949 година (член 2), како што 
се: намерно убивање, тортура или нехуман третман и 
други инкриминирани дејствија. Потоа член 3 од Ста-
тутот содржи казниви дела што значат кршење на за-
коните или обичајното право, како основа за казнува-
ње според Хашката конвенција од 1907 година. Член 
4 од Статутот содржи казниви дела како што се гено-
цид или некое друго злосторство според Конвенција-
та од 1948 година за превенција и закана за злосторс-
тва од овој вид. При тоа како дејствија со кои се врши 
геноцид се пропишани: убивање на членови или на 
цела група, причинување тешки телесни или ментал-
ни повреди и така натаму. Злосторствата против чо-
вештвото се забранети без оглед по каков повод се на-
правени, а како злосторства се прогласени со Повел-
бата за Нинбершкиот суд и со други документи. При 
тоа само членот 2 изричито се базира на Женевската 
конвенција, а за останатите одредби, заклучокот за 
тоа во кој меѓународен документ се предвидени се 
влече од анализата на описот на кривичните дела. От-
тука според Судот овие кривични дела изрично се 
пропишани со меѓународните правни акти што се ра-
тификувани, а истите кривични дела се преземени и 
во националните законодавства. 
Инаку, за компарација со решението во сега оспо-

рениот Закон за амнестија по однос на планирањето на 
кривичните дела, во член 7 став 1 од Статутот, исто та-
ка се предвидува одговорност помеѓу другото и за ли-
цето кое планирало или поттикнувало кривично дело 
од членовите 2 до 5 од овој статут, без определување 
на почетниот термин на планирање односно подгото-
вка на кривичното дело. 
Македонското кривично законодавство во целост 

ги санкционира кривичните дела опфатени во бројни 
меѓународни акти во членовите 403 до 422 од Кривич-
ниот законик во главата под наслов �Кривични дела 
против човечноста и меѓународното право�. Заклучо-
кот што произлезе од анализата на одредбите на Стату-
тот и оваа глава од Кривичниот законик е дека тие не 
содржат изворна регулатива по однос на битијата на 
кривичните дела и нивните наслови туку истите се ба-
зираат на повеќе меѓународни конвенции. 
Членот 9 од Статутот предвидува: Меѓународниот 

суд и националните судови паралелно се надлежни 
кривично да го гонат лицето за тешко кршење на меѓу-
народното хуманитарно право сторено на територијата 
на поранешна Југославија од 1 јануари 1991 година. 
Меѓународниот суд има примат над националните су-
дови. Меѓународниот суд може во било која фаза на 
постапката формално да побара од националните судо-
ви да ја отстапат надлежноста на Меѓународниот суд 
во согласност со овој статут и Правилникот за постап-
ката и доказите на Меѓународниот суд. Република Ма-
кедонија на барање на Трибуналот отстапи пет предме-
ти, формирани против извршители на кривични дела во 
врска со конфликтот во 2001 година, чиј правен исход 
се уште не е познат. 
Според Судот, оваа одредба ја разрешува конку-

рентната надлежност со давање на примат на Хашкиот 
трибунал над домашната или националната надлеж-
ност, бидејќи националната јурисдикција не може да ја 
исклучи меѓународната јурисдикција. При тоа со гоне-

ње за такви дела, како и со давање на амнестија или по-
милување за ваков вид на кривични дела, не би смеело 
да се оневозможува извршувањето на одлуките на Ха-
шкиот трибунал. 
Од вака направената анализа, произлезе дека содр-

жаниот исклучок за лицата што не се амнестираат од 
член 1 став 4 од Законот за амнестија е неопходен зара-
ди фактот што меѓународните договори што се ратифи-
кувани во согласност со Уставот се дел од внатрешни-
от правен поредок на Република Македонија согласно 
член 118 од Уставот. 
Исто така, треба да се има во предвид дека Репуб-

лика Македонија е членка на Обединетите нации. Од-
луката за пристапување кон Женевските конвенции и 
протоколи е донесена во 1993 година, со што Републи-
ка Македонија во правниот поредок вклучи низа на ме-
ѓународни акти што санкционираат тешки кривични 
дела. Одлуката за пристапување на Република Македо-
нија кон меѓународните договори за основните човеко-
ви права и слободи е донесена во 1993 година, со што 
Република Македонија пристапува кон: Универзалната 
декларација за човековите права од 10.12.1948 година, 
Конвенцијата за спречување на злосторства на геноцид 
од 9.12.1948 година и многу други меѓународни акти. 
Од друга страна предвидениот услов за поведување 

на постапка од страна на Хашкиот суд како основ за 
исклучување на одреден круг на лица од дадената ам-
нестија од членот 1 став 4 од Законот, го наметна пра-
шањето дали тоа значи дека во случај кога трибуналот 
нема да поведе постапка, треба да се даде амнестија на 
лицата одговорни за тешко кршење на меѓународното 
хуманитарно право и дали воопшто може да се приме-
нува домашната јурисдикција во ваков случај, како и 
прашањето дали оваа одредба остава простор за амне-
стирање на лица сторители на најтешки кривични дела 
во случај Хашкиот трибунал да одлучи спрема нив да 
не води постапка. 

13. Судот посебно се задржа и на оценка на соглас-
носта на членот 6 став 2 од Законот со членот 15 од 
Уставот. 
При оценката на согласноста на оваа одредба со 

Уставот се тргна од содржината на членот 6 став 1 од 
Законот, што определува дека против решенијата од 
член 5 став 3 на овој закон жалба можат да поднесат: 
јавниот обвинител, лицата на кои се однесува амнести-
јата и лицата кои во нивна корист можат да изјават 
жалба. Оттука произлегува дека во случај на одбивање 
на барањето за примена на Законот за амнестија, јавни-
от обвинител има право на жалба како еден од овласте-
ните предлагачи по член 5 став 1 и 2 од Законот, но та-
квото право е исклучено за случаите кога лицето е ам-
нестирано. 
Членот 15 од Уставот, го гарантира правото на жал-

ба против поединечните правни акти донесени во по-
стапката во прв степен пред суд, управен орган или ор-
ганизација или други институции што вршат јавни ов-
ластувања. Според Судот, Уставот гарантира одредени 
слободи и права за граѓаните на Република Македони-
ја, но не и за самостојните државни органи во кои спа-
ѓа и Јавното обвинителство, па оттука, правото на жал-
ба на јавниот обвинител за секоја поединечна одлука 
единствено може да се предвиди и регулира со посебен 
закон. Прашањето за користење на правото на жалба 
од страна на јавниот обвинител како странка во постап-
ката е оставено на диспозицијата на законодавецот и е 
предмет на регулатива на секој посебен закон, во кој 
јавниот обвинител се јавува како странка. 
Притоа се имаше во предвид и целта што треба да 

се постигне со давањето на амнестија, па Судот заклу-
чи дека, законското решение за исклучување на право-
то на жалба на јавниот обвинител е едно од можните 
законски решенија. Имено, постапувањето по изјавена-
та жалба едноставно би ја одложило имплементацијата 
на рамковниот договор и реинтеграцијата на лицата 
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учесници во конфликтот. Или со давањето на право на 
жалба во случај на еднаш дадена амнестија, која не мо-
же да се отповика, не би можела брзо да се постигне 
целта на законодавецот и да се спроведе добра волја на 
државата, а постапката по изјавената жалба од страна 
на јавниот обвинител би ја одложило постапката за 
примена на Законот за амнестија. 
По однос на ова спорно прашање се истакна и стано-

виштето дека ваквата законска конструкција го оневозмо-
жува Јавниот обвинител да ја спроведе уставната обврска 
за гонење на сторителите на кривичните дела од член 106 
став 1 од Уставот, па во Законот било неминовно да се 
предвиди правото на жалба против решението со кое ли-
цето се амнестира, без оглед на фактот што истакнатата 
жалба би ја одложило примената на Законот. 

14. Според Судот со оспорениот Закон не е сторена 
повреда на членот 20 став 4 од Уставот на Република 
Македонија. Имено, најнапред во одредбите од оспоре-
ниот Закон никаде не се споменува дека амнестијата се 
однесува на членовите на таканаречената ОНА, а од 
друга страна признавањето на било каква формација, 
па и на паравоена не може да се направи со одредби од 
закон. Признавањето на формации и други облици на 
здружување настанува со нивното регистрирање во по-
стапка пред надлежен суд, или со изречна изјава на 
надлежни државни органи, врз основа на позитивните 
законски прописи. 

15. Што се однесува до наводот од иницијативата 
дека со оспорениот Закон се отстапува од дефиниција-
та на амнестијата содржана во членот 113 од Кривич-
ниот законик, а на начин што амнестијата е дадена на 
определени лица наместо на поменично неопределени 
лица, најнапред се имаше во предвид дека согласно 
член 110 од Уставот на Република Македонија, Устав-
ниот суд не е надлежен да ја цени меѓусебната соглас-
ност на одредбите од различни закони. Во секој случај, 
според мислењето на Судот со оспорениот Закон не се 
отстапува од дефинирањето на амнестијата како акт 
што опфаќа поименично неопределени лица, бидејќи 
во него не се содржани конкретни имиња на сторители-
те на делата, туку само се определува дека амнестијата  
се однесува на: граѓани на Република Македонија, лица 
со законски престој, како и лица кои имаат имот или 
семејство во Република Македонија, кои се подготву-
вачи или сторители на кривични дела во врска со конф-
ликтот во 2001 година. При ваква состојба нема дово-
лен број на елементи што укажуваат на поименично 
определување на лицата опфатени со актот за амнести-
ја, туку само според наведените показатели се опреде-
лува нивниот круг. Впрочем со актот за амнестија се 
опфатени сите учесници во конфликтот без оглед на 
страната на која и припаѓале. 

16. При оценката на согласноста на членот 7 од ос-
порениот Закон со Уставот, Судот заклучи дека пред-
видената примена на одредбите на Законот за кривич-
ната постапка се однесува само по однос на постапката 
за спроведување на амнестијата, а не и за други обла-
сти на кривичното право. 

17. Согласно член 25 став 4 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 70/92), решенијата, односно 
одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од вкуп-
ниот број судии на Уставниот суд, па иако на седницата 
се изнесоа различни становишта по одделни спорени 
правни и фактички прашања, врз основа на изнесеното, 
Судот одлучи како во точката 1 од ова решение. 

18. Врз основа на член 28 алинеја 2 од Деловникот 
на Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот 
суд ќе ја отфрли иницијативата ако за истата работа ве-
ќе одлучувал, а нема основи за поинакво одлучување. 
Имено, Судот со Решение У. бр. 65/2002 од 22 мај 

2002 година, одлучи да не поведе постапка за оценува-
ње уставноста на членот 8 од Законот за амнестија, 
што сега се применува, бидејќи утврди дека овластува-

њето на министерот за правда да донесе упатство за 
спроведување на законот не излегува надвор од устав-
ните рамки, како и од рамките предвидено во Законот 
за организација и работа на органите на управата, а 
што е во рамките на поставеноста на државната управа. 
Со оглед дека членот 8 од Законот не се оспорува 

посебно, Судот за истата работа веќе одлучувал и нема 
основи за поинакво одлучување, по однос на оваа 
одредба од Законот, согласно член 28 алинеја 2 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
70/92) Судот одлучи како во точка 2 од ова решение. 

19. Согласно член 78 став 3 од Деловникот на 
Уставниот суд, Судот одлучи решението да се објави 
во �Службен весник на Република Македонија�. 

20. Ова решение Судот го донесе во состав од  
претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите 
Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р 
Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован 
Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. Реше-
нието од точката 1 Судот го донесе со мнозинство гла-
сови, а решението од точките 2 и 3, Судот го донесе ед-
ногласно. 

 
У. бр. 169/2002                             Претседател 

19 февруари 2003 година         на Уставниот суд на Република  
             Скопје                                     Македонија, 
                                                      д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
511. 
Согласно член 25 став 6 од Деловникот на Уставни-

от суд на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 70/92), после моето гласа-
ње против неповедувањето на постапка односно за по-
ведување на постапката за Законот за амнестија го из-
несувам и писмено го образложувам своето 

 
И З Д В О Е Н О    М И С Л Е Њ Е 

НА РЕШЕНИЕТО У.БР. 169/2002 ОД 19.02.2003 ГО-
ДИНА ВО ВРСКА СО УСТАВНОСТА НА ЗАКО-
НОТ ЗА АМНЕСТИЈА  (�СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� БР. 18/2002) 
 
Не е спорно дека Собранието на Република Маке-

донија согласно член 68 став 1 алинеја 18 од Уставот 
на Република Македонија е надлежно да дава амнести-
ја и дека Уставот не ги определил содржината и видо-
вите на амнестија туку препуштил овие прашања поб-
лиску да се уредат со закон. Поблиското дефинирање 
на амнестијата е регулирано со Кривичниот законик на 
Република Македонија во член 113 (�Службен весник 
на РМ� бр. 37/1996 година), каде е предвидено дека �на 
лицата кои се опфатени со акт на амнестија им се дава 
ослободување од гонење или потполно или делумно 
ослободување од извршување на казната, им се замену-
ва изречената казна со поблага казна, им се определува 
бришење на осудата или им се укинува определената 
правна последица од осудата�. Исто така не е спорно 
дека амнестијата е акт на добра волја на државата како 
израз на благост и попустливост спрема одредена гру-
па сторители на кривични дела со цел да се делува од 
кривичен аспект на генерална и специјална превенција 
или од политички аспект да се воспостави одредена 
хармонија и смирување на одредени состојби во оп-
штеството. 
Со оспорениот Закон за амнестија целта беше да се 

воспостави мирот, надминување на кризата во држава-
та, реинтеграција на лицата кои подготвувале или сто-
риле кривични дела во врска со конфликтот во 2001 го-
дина и нивно побрзо враќање во општеството како сло-
бодни граѓани. 
Но дали оспорениот Закон за амнестија е во соглас-

ност со Уставот на Република Македонија и посебно со 
неговите темелни вредности?  
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Според моето мислење овој закон во неговите нај-

важни одредби е спротивен на Уставот на Република 
Македонија и затоа се залагав за поведување на по-
стапка за оценување на неговата уставност, а гласав 
против одлуката на Судот за неповедување на постапка 
од следните причини:  
Со Законот за амнестија се ослободуваат од гонење, 

се запираат кривичните постапки и потполно се осло-
бодуваат од извршување на казната затвор граѓани на 
Република Македонија, лица со законски престој, како 
и лица кои имаат имот или семејство во Република Ма-
кедонија за кои постои основано сомневање дека под-
готвиле или сториле кривични дела поврзани со конф-
ликтот во 2001 година заклучно со 26 септември 2001 
година. 
Во ставот 2 од членот 1 определено е дека амнести-

јата се однесува и на лица кои и пред 1 јануари 2001 
година подготвувале или сториле кривични дела во вр-
ска со конфликтот во 2001 година. 
Во ставот 3 алинеите 1 и 2 е предвидено ослободу-

вање од гонење и запирање на кривичните постапки за 
кривични дела според Кривичниот законик или друг 
закон на Република Македонија против лицата за кои 
постои основано сомнение дека подготвиле или стори-
ле кривични дела поврзани со конфликтот до 26 сеп-
тември 2001 година. 
Во алинејата 3 е предвидено потполно ослободува-

ње од извршувањето на казната затвор за кривични де-
ла според Кривичниот законик и други закони во Ре-
публика Македонија на лицата кои подготвиле или из-
вршиле кривични дела поврзани со конфликтот до 26 
септември 2001 година, а во алинејата 4 е определено 
бришење на осудата и укинување на правните последи-
ци на осудата заклучно со наведениот датум. 
Во ставот 4 на членот 1 е предвидено дека ставови-

те 1, 2 и 3 на овој член не се однесуваат на лицата кои 
извршиле кривични дела поврзани и во врска со конф-
ликтот во 2001 година кои се во надлежност и за кои 
Меѓународниот трибунал за гонење на лица одговорни 
за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право 
на територијата на поранешна Југославија од 1991 го-
дина ќе поведе постапка. 
Вака конципираниот закон ги има следните недо-

статоци:  
- не го определува датумот од кој почнува амнести-

јата за кривичните дела со што се стимулира крими-
налците да ги поврзуваат своите дела сторени неогра-
ничено наназад со конфликтот од 2001 година, така 
што на делата ќе им даваат политичко значење со цел 
да ја избегнат одговорноста, а истовремено се овозмо-
жува субјективно постапување на државните органи во 
секој конкретен случај; 

- не се наведуваат кривичните дела за кои се дава 
амнестија со што се овозможува криминалците сите 
свои дела да ги поврзуваат со конфликтот од 2001 го-
дина; 

- не е определен механизам за постапување по ме-
ѓународни кривични дела кои никогаш не застаруваат 
доколку Меѓународниот трибунал не постапи по нив 
од било кои причини, со што се овозможува најтешки-
те видови кривични дела да останат надвор од дофатот 
на правото и 

- се исклучува правото на јавниот обвинител да 
поднесува жалба против првостепен акт со кој лицето 
се амнестира со што се оневозможува тој да ја извршу-
ва својата основна функција поради која постои и се 
промовира конечност на актите по едностепеното од-
лучување што е во директна спротивност со членот 15 
од Уставот на Република Македонија. 
Од увидот во повеќе закони за амнестија донесени 

во поранешните југословенски републики па и во дру-
гите држави може да се констатира дека сите тие содр-
жат одредби за точно определени кривични дела за кои 
се дава амнестијата, според називот и нумерацијата и 

прецизно се определува периодот во кој се извршени 
кривичните дела за кои се дава амнестијата. Таков е 
случајот со Законот за амнестија на Босна и Херцего-
вина од 1996 година, Законот за амнестија на Црна Го-
ра од 1999 година, Законот за амнестија на Република 
Словенија од 2001 година, Законот за амнестија на Ре-
публика Србија од 2002 година и посебно Законот за 
амнестија донесен од Собранието на Република Маке-
донија во 1999 година. 
Со неопределувањето на почетокот на временскиот 

период за давање на амнестија и со ненаведување на 
кривичните дела за кои се дава амнестија се создава 
можност за широка злоупотреба на законот како од ли-
цата на кои се однесува амнестијата така и на органите 
надлежни за примена на законот. Ова се потврдува со 
фактот што Кривичниот законик содржи голем број на 
кривични дела и не секое кривично дело може да содр-
жи елементи на дело подготвувано или сторено во вр-
ска со конфликтот од 2001 година, затоа неопходно бе-
ше конкретно означување на кривичните дела. Покрај 
тоа до донесувањето на Кривичниот законик во Репуб-
лика Македонија во примена беа сојузни кривични 
прописи преземени како републички што претставува 
огромен број на можни кривични дела сторени во вр-
ска со конфликтот и секој сторител на овие дела може 
да се повикува дека делото го сторил во врска со конф-
ликтот. Органите за примена на законот, пак, немаат 
точна насока за кој вид на кривични дела се определува 
ослободување од гонење, запирање на постапките или 
ослободување од извршување на казната и другите 
предвидени околности кое нешто во голема мера го 
отежнува практичното спроведување на законот. 
Отсуството на норми за определување на кривични 

дела за кои се однесува амнестијата и почетокот на пер-
иодот за кој таа се однесува го прави законот неуставен 
затоа што со него директно се повредува една од темел-
ните вредности на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија - владеењето на правото од членот 8 став 1 али-
неја 3 од Уставот на Република Македонија. 
Оправдувањето на членот 1 од Законот за амне-

стија дадено во образложението на Решението на Су-
дот за неповедување на постапка дека ако се донесела 
интервентна одлука ќе се повредел принципот на за-
брана на повратно дејство на законот предвиден во 
член 52 став 4 од Уставот на Република Македонија, 
дека за сторителот требало да се примени поблаг за-
кон и дека еднаш дадената амнестија не можела да се 
отповика со евентуални измени на законот е сосема 
неосновано. Правните последици од одлуките на 
Уставниот суд јасно се определени во Деловникот на 
Судот. Ако Судот донесеше укинувачка одлука по од-
нос на законот не може да стане збор за повратно 
дејство затоа што укинувачките одлуки на Судот дејс-
твуваат во иднина. Во овој случај не може да стане 
збор ниту за примена на поблаг закон затоа што нема-
ше да постојат два закони туку само еден. Ако, пак, 
Судот донесеше поништувачка одлука тогаш не може 
да стане збор за отповикување на дадена амнестија за-
тоа што Судот ниту дава ниту ја зема амнестијата. Со 
донесувањето на интервентна одлука Судот само ќе 
постапеше согласно членот 110  и 112 од Уставот на 
Република Македонија, а на Собранието ќе му овоз-
можеше да донесе прецизен и јасен закон за амнестија 
за точно определени кривични дела и за точно опре-
делен временски период. 
Со членот 6 став 2 од Законот во кого е предвидено 

�јавниот обвинител да не може да поднесе жалба про-
тив решението со кое лицето е амнестирано� директно 
се повредува членот 15 од Уставот на Република Маке-
донија во кого е предвидено дека се гарантира правото 
на жалба против поединечните правни акти донесени 
во постапка во прв степен пред суд, управен орган или 
организација или други институции што вршат јавни 
овластувања. 
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Неповедувањето на постапка за оваа одредба во Ре-

шението се оправдува со фактот што Уставот правото 
на жалба го гарантирал за граѓаните, а не и за самостој-
ните државни органи во кои спаѓало и јавното обвини-
телство и дека користењето на правото на жалба за јав-
ното обвинителство било оставено на диспозицијата на 
законодавецот. Сметам дека оваа одредба е во директ-
на спротивност со член 15 од Уставот затоа што ниту 
на еден орган, а најмалку на јавното обвинителство мо-
же да му се ускрати правото на поднесување на жалба 
против актите на судовите и другите органи донесени 
во прв степен. Ваквото законско решение го оневозмо-
жува јавниот обвинител целосно да ја изврши својата 
уставна обврска за гонење на сторителите на кривични 
дела од членот 106 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија. Независно од фактот што поднесувањето на 
жалба против решението со кое лицето е амнестирано 
би ја одложило примената на законот, неопходно беше 
потребно да се предвиди правото на жалба и на други-
те заинтересирани субјекти, а особено на јавниот обви-
нител чија главна и единствена обврска според Уставот 
е гонењето на сторителите на кривични дела. 
Поведувањето на постапка за оценување на устав-

носта на Законот за амнестија и неговото укинување 
според моето мислење ќе значеше прилог кон зајакну-
вање и доследно почитување на темелните вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија за за-
штита на основните слободи и права на човекот и гра-
ѓанинот и на владеењето на правото. Тоа во никој слу-
чај немаше да значи предизвикување на понеповолно 
дејство за лицата опфатени со амнестијата туку на за-
конодавецот ќе му се дадеше можност за донесување 
на јасен, прецизен и Закон за амнестија согласно со 
Уставот на начин што ќе се определеше точно за кои 
кривични дела се дава амнестија и периодот на нивно-
то извршување со што ќе се овозможеше полесно пра-
ктично спроведување на Законот за амнестија и по-
стигнување на неговата уставна и политичка цел. 

 
      Судија 

26 февруари 2003 година     на Уставниот суд на Република 
             Скопје               Македонија, 
     д-р Никола Крлески, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5070/2002 од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049013?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија  производство и услуги  ЕМУ-АС ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово ул. �Пионерска� бр. 22. 
Основач е Живан Ивановиќ од Куманово, ул. �Сла-

виша Вајнер� бр. 19. 
Дејности: 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 

15.20, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 15.98/1, 15.98, 19.30, 
50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, реекспорт, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и СР Југославија, малограничен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.  

 Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Виктор Ивановиќ - управи-
тел  без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

5070/2002.                                                                (33357)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5095/2002 од 06.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049038?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за транс-
порт, промет и услуги  СЕД-ТРАНС ДООЕЛ експорт-
импорт с. Сарај, Сарај ул. �Маршал Тито 6� бр. 17. 
Основање на Друштво за транспорт, промет и услу-

ги  СЕД-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт с. Сарај, Са-
рај ул. �Маршал Тито 6� бр. 17. Скратен назив: СЕД-
ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт с. Сарај, Сарај. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 

15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.93, 15.94, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.25, 24.16, 25.12, 37.10, 37.20, 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, 52.63, 
52.11, 52.12, 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, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 74.40, 74.84, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, надворешна трговија со прехранбени 
производи,  консигнациона продажба, застапување и 
посредување во областа на прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.   
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни од  друштвото во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 
Лицето Сефедин Зибери од Скопје е управител без 

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

5095/2002.                                                                (33358)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4926/2002 од 09.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048869?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за маркетинг и услуги ВЕГА КОМЈУНИКЕЈШНС ДОО 
Скопје, ул. �Лондонска� бр. 5-б. 
Содружници се: Мирјана Нацевска од Скопје и Љу-

бомир Николовски од Скопје. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 
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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, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување  во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
застапување на странски правни и физички лица, кон-
сигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, малограничен промет со СР Југославија,  
Бугарија, Грција и Албанија. 

 Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот и средства.  
Управител со неограничени овластувања е Мирјана 

Нацевска од Скопје.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4926/2002.                                                                (33359)     
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1440/2002, од 03.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015368, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тргови-
ја, производство, угостителство и превоз увоз-извоз 
ДАЛИПИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Кичево, ул. �Јанко Михај-
лоски� бр. 146, Кичево. 
Дејности: 15.81, 15.98, 17.40, 18.21, 50.1, 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, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 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, 52.45, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 93.01, 
93.0, 93.05, откуп, пласман и преработка на шумски пло-
дови, печурки, полжави и други земјоделски и сточарски 
производи, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, шпедиција, консигнација, посредување и за-
стапување, малограничен промет со СР Југославија, Гр-
ција, Бугарија и Албанија. 
Во правниот промет и односите со трети лица 

друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските во правниот промет и односите со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот. 
Управител без ограничување во рамките на запиша-

ните дејности е лицето Физа Сејдини од Кичево. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1440/2002.                                   (33407) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1444/2002, од 04.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015372, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за угости-
телство, трговија, превоз и услуги ПОЗИТИВ увоз-из-
воз ДОО Битола, нас. Карпош, бр. 5/2/16, Битола. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.2, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 
74.84, 74.20/2, 74.20/3, 92.33, 93.02, откуп на шумски 
плодови, лековити билки, ситна и крупна стока и сто-
чарски производи, надворешна трговија со прехранбени 

производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Грција, Албанија и СР 
Југославија, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, 
посредништво, вршење на комисиони работи и реекс-
порт, надворешна трговија со моторни возила, делови и 
прибор. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со сиот свој имот со кој рас-
полага - полни одговорности. 
Мијаков Николче - управител без ограничување во 

рамките на запишаните дејности. 
Основачки влог во износ од 5.000 евра или 

305.000,00 денари според приложен извештај од овла-
стен судски проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1444/2002.                                   (33408) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1382/2002, од 05.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015310 го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство и 
промет ДАВОР КОМПАНИ заштитно друштво увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. �Моша Пијаде� бр. 
1/79. 
Основач е Николоски Драги од Прилеп, �Моша Пи-

јаде� бр. 1/79. Како основачки влог внесува основни 
средства во износ од 3.200 евра во противвредност во 
денари 195.200,00 денари и тоа машини за шиење мар-
ка �оверлак� 2 х 1.000 вкупно 2.000 евра, машини за 
шиење права марка �брадер� 3 х 400 вкупно 1.200, по 
проценка на овластен судски проценител. 
Дејности: 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, 35.50, 51.16, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.63, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 92.33, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка - полна од-
говорност. Трговското друштво во правниот промет со 
трети лица за преземените обврски одговара со сите 
средства со кои располага. 
Во внатрешното и надворешното трговско работе-

ње друштвото ќе го застапува Николоски Спасе - упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните деј-
ности. 
Судот по службена должност ќе го избрише уписот 

на основањето доколку Друштвото за производство и 
промет ДАВОР КОМПАНИ заштитно друштво увоз-
извоз ДООЕЛ Битола во рок од шест месеци по извр-
шениот упис не достави докази дека ги исполни усло-
вите предвидени во член 9 од Законот за вработување 
на инвалидни лица. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1382/2002.                                   (33410) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1452/2002, од 06.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015380, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги ЛЕВЕСКИ ЗВ - ДОО 
Охрид, Охрид, ул. �Булевар Туристичка� бр. 89. 
Седиште: Охрид, ул. �Булевар Туристичка� бр. 89. 
Содружник е Зоран Левески и Валентин Левески со 

Договор од 25.11.2002 година. 
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Дејности: 01.12/1, 15.86, 15.98/2, 21.12, 21.21, 21.22, 

21.23, 21.24, 21.25, 22.31, 22.32, 22.33, 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, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
71.21, 71.40, 72.60, 74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.13, 92.32, 92.33, 92.34, 92.72, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и 
лековити билки, забавни игри и 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 меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
угостителски и туристички услуги, продажба на стоки 
од слободни царински продавници, реекспорт. 
Друштвото во прометот со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друш-
твото во прометот со трети лица одговара со целиот 
свој имот - полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото - 

управител е Билјана Левеска. 
Основната главница изнесува 2.600 евра во денар-

ска противвредност од 161.200 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител и 
тоа содружниците Зоран Левески и Валентин Левески 
вложуваат по 1.300 евра или 80.600 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1452/2002.                                   (33411) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1432/2002, од 03.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015360, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, трговија, услуги, посредување и ин-
женеринг - Х ХЕРМЕС - ДООЕЛ Охрид, Охрид, ул. 
�Абас Емин� бр. 357. 
Седиштето е во Охрид, ул. �Абас Емин� бр. 357. 
Содружник е Драгица Спироска со Изјава од 

15.11.2002 година. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 

15.20, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.86, 
15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 
17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.52, 
26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 
26.82/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 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, 31.50, 31.61, 31.62, 
32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 
33.50, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 

45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,  51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 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, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 
73.10/1, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, откуп 
на земјоделски и сточарски производи, шумски плодо-
ви и лековити билки, забавни игри на автомати и слич-
но, полнење, одржување и сервисирање на ПП - апара-
ти, чистење и вадење на саѓи на чадоводни и ложишни 
објекти и апаратури, чистење на смола и саѓи по меха-
нички и хемиски пат, палење на саѓи во чадоводни об-
јекти, чадни прегледи на сите новоизградени ложишни 
објекти и апарати, чистење, поправка и одржување на 
сите видови и ложни апарати во домаќинствата и прет-
пријатијата кога користат цврсти, течни и гасни гори-
ва, изготвување на планови за ПП -  заштита, хемиско 
чистење и одмастување на резервоари (мазут, нафта и 
друго), испитување и полнење на изолациони апарати 
за заштита на дишните органи, испитување на исправ-
носта и мерење на притисок на водоводната хидрант-
ска мрежа, преглед и испитување на исправноста на 
громобранската инсталација, мерење и контрола на ис-
правноста на инсталациите за дојава на пожар, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен транспорт на стоки и патници, угости-
телски и туристички услуги, реекспорт, изведување на 
инвестициони работи во странство и отстапување на 
инвестициони работи на странски лица во Македонија. 
Друштвото во прометот со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друш-
твото во прометот со трети лица одговара со целиот 
свој имот - полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото - 

управител е Николче Божиновски. 
Основната главница изнесува 2.800 евра во денар-

ска противвредност од 173.600 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1432/2002.                                   (33412) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1417/02, од 27.11.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 01014345, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за услуги и 
трговија на големо и мало МАКШВЕД увоз-извоз ДО-
ОЕЛ с. Избишта, Ресен. 
Дејности: 15.12, 15.52, 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 

20.10, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12, 
65.12/2, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, надворешна трго-
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вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници и меѓународна шпедиција. 
Основач е Зоран Шентевски од с. Избишта, Ресен. 
Управител на друштвото е Тони Шентевски од с. 

Избишта, Ресен. 
Седиштето на друштвото е во с. Избишта, Ресен. 
Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 

Тони Шентевски од с. Избишта, Ресен, без ограничува-
ња. Друштвото во надворешното трговско работење ќе 
го застапува Тони Шентевски од с. Избишта, Ресен, ка-
ко управител без ограничувања. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

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

1417/02.                                   (33413) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1400/2002, од 25.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015328, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија и произ-
водство УНИТЕКС ТРЕЈД извоз-увоз Битола ДООЕЛ, 
Битола, ул. �Сисак� бр. 32. 
Основач е Јошевски Владе од Битола, ул. �Сисак� 

бр. 32. Седиштето е во Битола, ул. �Сисак� бр. 32. 
Основачки влог од 2.600 евра противвредност во 

денари 158.600,00 денари согласно извештај од овла-
стен проценител. 
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, 51.41/1, 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, 52.32, 
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, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 71.10, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 01.12, 01.13, 15.11, 15.12, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 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, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, услуги во меѓународен промет на стоки и пат-
ници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складишта на странска стока, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги за складирање на стоки, агенциски услуги, угости-
телски и туристички услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

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

вара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото со неограничени овласту-

вања во рамките на запишаните дејности е Јошевски 
Владе. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1400/2002.                                   (33415) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1402/2002, од 25.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015330, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија и произ-
водство РОКОКО извоз-увоз Битола ДООЕЛ Битола, 
ул. �Борис Кидрич� бр. 48/23. 
Основач е Видевски Милорад од Битола, ул. �Борис 

Кидрич� бр. 48/23. Седиштето е во Битола на ул. �Бо-
рис Кидрич� бр. 48/23. 

Основачки влог од 2.700 евра или во противвред-
ност во денари 164.700,00 денари по извршена процен-
ка на овластен проценител. 
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, 51.41/1, 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, 52.32, 
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, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 71.10, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 01.12, 01.13, 15.11, 15.12, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 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, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, услуги во меѓународниот промет на стоки и 
патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странска стока, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги на складирање на стоки, агенциски услуги, угости-
телски и туристички услуги. 
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 целокупни-
от свој имот. 
Управител на друштвото со неограничени овласту-

вања во рамките на запишаните дејности е Видевски 
Тони од Битола, ул. �Борис Кидрич� бр. 48/23. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1402/2002.                                   (33416) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1393/2002, од 22.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015321, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, услуги, транспорт и трговија �НЕР-
МИН� увоз-извоз с. Дебреште - Општина Долнени - 
ДООЕЛ с. Дебреште - Општина Долнени. 
Дејности: 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 

15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 15.95, 16.00/1, 
16.00/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складишта за 
странски стоки, реекспорт, малограничен промет. 
Занин Ибраими - управител на друштвото со неогра-

ничена одговорност во рамките на запишаните дејности. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1393/2002.                                   (33417) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1421/02, од 27.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 01015349, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало ЈАН-МИ ДОО екс-
порт-импорт Битола, Битола, бул. �1-ви Мај� бр. 21. 
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Се основа Друштвото за производство, услуги и тр-

говија на големо и мало ЈАН-МИ ДОО експорт-импорт 
Битола, Битола, бул. �1-ви Мај� бр. 21. 
Основачи на друштвото ќе бидат Миленко Станиќ 

бул. �1-ви Мај� бр. 21, Битола и Мавромихалис Јоанис 
од Тесалоники, Република Грција. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 

износ од 183.000,00 денари, односно Миленко Станиќ 
од Битола, бул. �1-ви Мај� бр. 21 вкупен износ од 
91.500,00 денари или 1.500 евра и Мавромихалис Јоа-
нис од Тесалоники, Република Грција вкупен износ од 
91.500,00 денари или 1.500 евра. 
Дејности: 15.11,  15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 
15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги вр-
ши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, угостителски 
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 Миленко Станиќ од Би-
тола, бул. �1-ви Мај� бр. 21 - управител без ограничу-
вања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1421/02.                                   (33418) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1392/2002, од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015320, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги �ХРИСТИЈАНЕЛ� ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп, нас. Точила А3/14, Прилеп. 
Основање на Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги �ХРИСТИЈАНЕЛ� ДООЕЛ увоз-из-
воз Прилеп. нас. Точила А3/14, Прилеп. 
Основач на друштвото е Шопчески Христијан од 

Прилеп. 

Основниот влог на содружникот изнесува 11.750 
евра или 716.700,00 денари и се состои во основни 
средства и тоа: термоген апарат 1х4 200 евра - 
256.000,00 денари, канали за топол воздух 1х1 200 евра 
- 73.200,00 денари, линии маси (комплет 3х1.000 евра - 
3.000 евра - 183.000,00 денари, котел за пареа за пегли 
со излезни - 3 �бумаксан� 1х1 500 евра - 91.500,00 де-
нари, котел за пареа за пегли со излезни - 2 �кирчос� 
1х1.100 евра - 67.100,00 денари, метална каса Емо-
Охрид 1х750 евра - 45.750,00 денари по проценка на 
овластен судски проценител. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 
05.01, 05.02, 14.11, 14.21, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 
15.32, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 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, 15.91, 15.93, 15.96, 
15.97, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.16, 17.30, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 17.72, 17.60, 
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, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.16, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 18.21, 28.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.30, 20.10, 20.20, 20.40, 21.12, 21.24, 21.25, 24.16, 
24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.22, 26.11, 26.12, 
26.22, 26.70, 35.43, 36.11, 36.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.54, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 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, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 
72.40, 72.60, 92.33, 92.34, 92.62, 92.61, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови, застапување на 
странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги во меѓународен транспорт на стоки и 
патници и меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. 
Управител на друштвото ќе биде Попчески Христи-

јан од Прилеп кој ќе го застапува друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1392/2002.                                   (33419) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1386/2002, од 25.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015314, го запиша во трговскиот ре-
гистар уписот во регистарот на ТП на Трговецот пое-
динец за угостителство и слаткарство ПАЛМА-слаткар 
Горан Трајче Милошески М. Брод Т.П., М. Брод, ул. 
�Мирче Ацев� бр. 9. 
Фирма: Трговец поединец за угостителство и сла-

ткарство ПАЛМА -слаткар Горан Трајче Милошески, М. 
Брод, Т.П. Седиште: М. Брод, ул. �Мирче Ацев� бр. 9. 
Дејности: 15.81/2, 15.82/2, 52.24. 
Основач е Милошески Горан од М. Брод, ул. �Мир-

че Ацев� бр. 9. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1386/2002.                                   (33420) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1406/2002, од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015334, го запиша во трговскиот ре-
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гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, промет и услуги �КИКИ и ЈОВЕ� 
увоз-извоз ДООЕЛ Витолиште, Витолиште. 
Дејности: 15.11, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 

15.72, 15.81, 15.85, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 37.20, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
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, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.12, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
продажба на странски стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет со соседните земји, реекс-
порт, откуп на земјоделски и сточарски производи. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е основачот Богојчески Јованчо. 
Друштвото во правниот промет со трети лица има 

полни овластувања, а за освоите обврски одговара со 
полна одговорност. 
Лицето Богојчески Јованчо е управител на друш-

твото со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности. 
Основачот на друштвото за основање и почеток со 

работа на друштвото вложува средства во износ од 
5.800 евра согласно извршената проценка од овластен 
проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1406/2002.                                   (33421) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1408/2002, од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015336, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и угостителство СЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, ул. �Марксова� бр. 121/2. 
Содружник е Велкоска Емилија од Прилеп, ул. �Са-

моилова� бр. 7/3. Седиште: Прилеп, ул. �Марксова� бр. 
121/2. 
Основна главница: 3.050 евра. 
Дејности: 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 

15.20, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 
17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 17.23, 
17.24, 17.25, 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.60, 
17.54/2, 17.71, 17.72, 17.54/1, 17.40/1, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 24.16, 25.12, 25.22, 
26.13/1, 26.40, 26.52, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 
27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 26.70, 27.41, 33.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.21, 36.50, 36.61, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 

51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 50.50, 
65.12/3, 65.23, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/5, 92.33, 92.34, 92.71, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, превоз на патници во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот 
друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви на странски стоки. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 
Велкоска Емилија - управител без ограничување во 

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

1408/2002.                                   (33422) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1404/2002, од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015332, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, услуги и трговија Чукарска Флорида 
ФЛОРИДА КОМЕРЦ увоз-извоз Ресен ДООЕЛ Ресен, 
ул. �29 Ноември� бр. 230. 
Дејности: 19.10, 19.20, 18.30, 18.10, 19.30, 19.20, 

20.30, 24.51, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.31, 45.32, 45.34, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 
74.20/3, 63.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони 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 лично со целиот 
свој имот со полна одговорност. 
Основачки влог во предмети во износ од 173.000,00 

денари (2.813 евра) утврдени по извештај од овластен 
проценител, а трајно и неповратно вложени од единс-
твениот содружник и основач кој е и управител на 
друштвото - Чукарска Флорида од Ресен, ул. �29 Ноем-
ври� бр. 230. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1404/2002.                                   (33423) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1473/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015401, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угости-
телство и туризам, �ХОТЕЛ ЕКСТРА ЛИПА� ДООЕЛ 
Прилеп, ул. �Гоце Делчев� ББ, Прилеп. 
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Основање на Друштво за угостителство и туризам 

�ХОТЕЛ ЕКСТРА ЛИПА� ДООЕЛ Прилеп, ул. �Гоце 
Делчев� ББ, Прилеп. 
Основач-содружник на друштвото ќе биде Петко-

ски Драгослав од Прилеп, ул. �Моша Пијаде� бр. 24/13. 
Седиштето на друштвото ќе биде на ул. �Гоце Дел-

чев� ББ во Прилеп. 
Основачкиот влог на друштвото ќе биде 3.250 евра 

или 198.200 денари разладна комора со димензии 4х4 - 
1 парче. 
Дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 

55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 15.52, 
15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
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, 
52.11, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.50, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 74.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт, продажба на стоки од консигнациони складови, 
застапување на странски фирми, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, услуги во меѓународен транс-
порт на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот. 
Управител на друштвото ќе биде лицето Петкоски 

Драгослав кој ќе го застапува друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1473/2002.                                   (33425) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1474/2002, од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015402, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тргови-
ја, производство и услуги АТВА-КОМЕРЦ увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево, ул. �Јордан Пиперка� бр. 14, Кичево. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.91, 

15.93, 15.96, 15.98, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.30, 17.54, 22.14, 22.21, 22.22, 22.24, 22.25, 33.31, 
22.32, 22.33, 25.13, 25.22, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 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, 50.50, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.55, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.11, 
70.20, 70.31, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84, 92.12, 92.13, 92.34, 92.72, 93.01, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, 
застапување на странски фирми, посредништво, врше-
ње на комисиони работи и реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените дејствија одговара со сиот свој имот со кој рас-
полага - полни одговорности. 
Основачки влог во износ од 2.600 евра или 

159.900,00 денари според приложен извештај од овла-
стен судски проценител. 
Александра Митреска - управител без ограничува-

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

1474/2002.                                   (33428) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1453/2002, од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015381, го запиша во трговскиот ре-
гистар Друштвото за производство, услуги и трговија 
на големо и мало ПРОВИТА ДООЕЛ увоз-извоз Бито-
ла, Битола, ул. �Белградска� бр. 32. 
Се основа Друштво за производство, услуги и трго-

вија на големо и мало ПРОВИТА ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, Битола, ул. �Белградска� бр. 32. 
Основач на друштвото ќе биде Антица Тодоровска, 

ул. �Белградска� бр. 32, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 

износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по 
среден курс на НБРМ и приложено според извештај 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, 26.65, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 
31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштво-
то ќе ги извршува следните дејности: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнационите складови на странски стоки, угости-
телски 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. 
Лица овластени за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде Антица Тодоровска од 
Битола, ул. �Белградска� бр. 32 - управител без ограни-
чувања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1453/2002.                                   (33429) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1425/2002, од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015353, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги �БАРОН ПЛУС� увоз-извоз Охрид 
ДООЕЛ ул. �Беќир Алириза� бр. 2/24. 
Основач е Спасевска Славица од Охрид, ул. �Беќир 

Алириза� бр. 2/24, со влог од 2.600 евра во противвред-
ност од 163.800,00 денари по проценка на овластен 
проценител. 
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Дејности: 15.81, 15.82, 15.98, 17.40, 45.41, 45.42, 

45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.16, 51.17, 51.21, 
51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 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, 52.45, 52.46, 52.62, 55.11, 
55.12, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 92.71, 92.72, 93.01, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на сто-
ки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства - полна 
одговорност. 
Спасевска Славица - управител и застапник со нео-

граничени овластувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1425/2002.                                   (33430) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1438/2002, од 04.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 015366, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговското друштво за производство, услу-
ги, транспорт и трговија �ЕМ-ПЕ� увоз-извоз Прилеп 
ДОО Прилеп, ул. �Кеј 9 Септември� бр. 70. 
Дејности: 22.22, 22.23, 22.25, 22.33, 30.02, 51.11, 

51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.34, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓуна-
родна шпедиција, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови за странски стоки, реекспорт, малограни-
чен промет. 
Емил Богатиноски - управител на друштвото со не-

ограничена одговорност во рамките на запишаните деј-
ности. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1438/2002.                                   (33432) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1423/2002, од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015351, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АС-ДАВИД ДОО увоз-из-
воз Битола, Битола, ул. �Прилепска� бр. 82/17. 
Дејности: 01.21, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 

15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 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, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.60, 65.12/3, 
70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.70, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

од Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1423/2002.                                   (33434) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1398/2002, од 25.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015326, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за угостителство и 
трговија КАРПОШ увоз-извоз ДОО Битола, Битола, ул. 
�Партизанска� бр. 33/4. 
Фирма: Друштво за угостителство и трговија КАР-

ПОШ увоз-извоз ДОО Битола. Седиште: во Битола на 
ул. �Партизанска� бр. 33/4.  
Содружници се Светлана Здравкоска од с. Долно 

Оризари и Коца Попоска од Битола, ул. �Партизанска� 
бр. 33/4. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 92.34, 92.71, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, изведување на инвестициони работи во странство 
и отстапување на инвестициони работи на странско ли-
це во РМ, угостителски и туристички услуги, малогра-
ничен промет, реекспорт. 
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 целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Светлана Здравкоска 
од с. Долно Оризари - управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1398/2002.                                   (33435) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1395/2002, од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015323, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за промет и услуги 
КОНТИНЕНТАЛ ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола, 
Битола, ул. �Булевар 1-ви Мај� бб. 
Дејности: 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32. 
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 сите свои средства. Лице овластено за заста-
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пување во внатрешниот и надворешниот промет е Жи-
вко Здравкоски - управител без ограничување во рам-
ките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1395/2002.                                   (33437) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1241/2002, од 22.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015169, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на АД на Друштвото за сточарско и 
поледелско производство БРАИЛОВО АД увоз-извоз 
Прилеп, бул. �Гоце Делчев� бб, Прилеп. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 5.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.20, 71.31, 71.34, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Акционерското друштво во правниот промет со 

трети лица настапува во свое име и за своја сметка - 
полни овластувања. Акционерското друштво во прав-
ниот промет со трети лица за преземените обврски од-
говара со целиот свој имот - полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Ладе Наумоски од 
Прилеп - претседател на Управниот одбор односно ра-
ботоводен орган без ограничувања. 
Основната главница на акционерското друштво из-

несува 389.604 евра или 23.820.389 денари во денарска 
противвредност според акционерската книга. 
Друштвото за сточарско и поледелско производство 

БРАИЛОВО АД увоз-извоз Прилеп, се основа со по-
делба на Трговското друштво за сточарско и поледел-
ско производство �ЖИВИНАРСКА ФАРМА� АД увоз-
извоз Прилеп. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1241/2002.                                   (33438) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1394/2002, од 21.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013322, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги �КНИЦ� увоз-извоз ДООЕЛ Битола, 
ул. �Ленинова� бр. 39. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 71.33, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 
73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 74.40, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекс-
порт, продажба на стоки од консигнациони складови. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото за 

производство, трговија и услуги �КНИЦ� увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола, ул. �Ленинова� бр. 39, настапува во 
свое име и за своја сметка. Друштвото во прометот со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка со 
полни овластувања. Друштвото за своите обврски во 
прометот со трети лица одговара со целиот свој имот. 
Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 

Пеце Ѓаковски - управител со лична одговорност и Ве-
лимир Киров - управител со лична одговорност. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапу-
ва Пеце Ѓаковски - управител со лична одговорност и 
Велимир Киров - управител со лична одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1394/2002.                                   (33439) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1242/2002, од 22.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015170, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на АД на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ДЕСОВО АД увоз-извоз с. Десо-
во, с. Десово, Долнени. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.20, 71.31, 71.34, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Акционерското друштво во правниот промет со 

трети лица настапува во свое име и за своја сметка - 
полни овластувања. Акционерското друштво во прав-
ниот промет со трети лица за преземените обврски од-
говара со целиот свој имот - полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Димитар Шишкоски 
од Прилеп - претседател на Управниот одбор односно 
работоводен орган без ограничувања. 
Основната главница на акционерското друштво из-

несува 129.970 евра или 7.946.366 денари во денарска 
противвредност според акционерската книга. 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-

СОВО АД увоз-извоз с. Десово, Долнени се основа со 
поделба на Трговското друштво за сточарско и поле-
делско производство �ЖИВИНАРСКА ФАРМА� АД 
увоз-извоз Прилеп. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1242/2002.                                   (33441) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1351/2002, од 19.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015279, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за градежништво и 
инженеринг ДАД-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Прилеп, ул. 
�Борка Утот� бр. 1 а, Прилеп. 
Се основа Друштво за градежништво и инженеринг 

ДАД-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Прилеп. Основач на 
друштвото е Александар Димески. Седиштето на 
друштвото е на ул. �Борка Утот� бр. 1 а, во Прилеп. 
Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.500,00 

евра во денарска противвредност 152.500,00 денари.  
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 одговара со си-
от свој имот. 
Управител на друштвото е Александар Димески - 

со неограничени овластувања во рамките на запишани-
те дејности и истиот ќе го застапува друштвото и во 
надворешнотрговскиот промет. 
Основачот не одговара за обврските на друштвото. 
Дејности: 15, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2, 15.20, 

15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 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, 
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15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 
15.93, 15.94, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 18.22, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22, 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, 26.13/1, 25.22, 26.4, 26.40, 26.51, 
26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.7, 26.70, 27.21, 
27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 28.1, 28.11, 
28.12, 28.2, 28.21, 28.22, 28.3, 28.30, 28.7, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 36.22, 36.61, 37.1, 37.10, 45, 45.1, 
45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5, 45.50, 50.1, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 
52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 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, 52.5, 
52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.3, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.5, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.3, 63.30, 65.12/3, 65.23, 70.1, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.3, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72, 
72.1, 72.10, 72.3, 72.30, 72.4, 72.40, 72.5, 72.50, 72.6, 
72.60, 73, 73.1, 74, 74.1, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.2, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.3, 
74.30, 74.4, 74.40, 74.7, 74.70, 74.83, 74.84, 92.13, 93.0, 
93.01, 93.02, 93.03. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во надворешнотрговскиот промет на стоки и услу-
ги, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складови, мало-
граничен промет, реекспорт. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1351/2002.                                   (33442) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 1363/2002, од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 015291, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги �КАРА КОМЕРЦ� увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, ул. �Октомвриска� бр. 41, Прилеп. 
Основач - единствен содружник на друштвото е ли-

цето Ице Чадамов од Прилеп, ул. �Октомвриска� бр. 41. 
Основниот влог на основачот е во предмети проце-

нети од страна на овластен судски проценител. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.600 

евра односно 158.600,00 денари. 
Дејности: 15.1, 15.3, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 15.84, 

15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 17.40, 17.54/2, 18.10, 18.22, 
18.23, 18.24, 21.12, 21.22, 21.25, 25.22, 36.63, 52.11, 
52.12, 52.21, 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, 52.46, 
52.48, 50.10, 50.30/1, 50.30/3, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.70, 51.34, 
51.43, 51.45, 51.55, 55.4, 65.12/3, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, комисиони работи во 
областа на прометот, продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки, реекспорт, агенци-
ски услуги во транспортот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка и има полни овла-
стувања. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот и има полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Ице Чадамов - 
управител без ограничувања во рамките на запишаните 
дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1363/2002.                                   (33443) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1401/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 015329, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Друштвото за трговија, увоз-извоз, 
услуги, превоз и угостителство Ѓеорги и Митре МИГ-
ТРАВЕЛ ДОО Битола, ул. �Јоргов Камен� бр. 15. 
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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 
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, 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, 71.10, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патни-
ци, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги на складирање на стоки, агенциски услуги во транс-
портот, угостителски и туристички услуги. 
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. 
Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600 

евра или 164.580,00 денари, во основни средства про-
ценети од овластен судски проценител. 
Управители на друштвото се Георгиев Георги и 

Митре Таневски од Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1401/2002.                                   (33445) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5087/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049030?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, услуги и промет БЛЕСОК ДОО екс-
порт-импорт Скопје, ул. �Ванчо Мицков� бр. 57. 
Фирма: Друштво за производство, услуги и промет 

БЛЕСОК ДОО експорт-импорт. Седиште: Скопје, ул. 
�Ванчо Мицков� бр. 57. Скратен назив: БЛЕСОК ДОО. 
Основачи се Игор Богданов од Скопје, ул. �Ванчо 

Мицков� бр. 57 и Бобан Апостолски од Скопје, ул. 
�Демир Трајко� бр. 1 а. 
Дејности: 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 

45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.12, 52.33, 52.45, 52.46, 
52.63, 51.47, 51.56, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.63, 
51.62, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.54, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 28.11, 
28.12, 28.21, 29.31, 29.32, 29.53, 32.20, 19.30, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 
36.63, 24.65, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 52.24, 
52.25, 52.27, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.55, 51.51, 51.57, 70.31, 
74.20/2, 74.20/3, 74.84, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51. Во надворешнотрговскиот промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Игор Богданов - управител без ограничување. Бо-

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

5087/2002.                                   (33225) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5021/2002, од 09.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048964?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, промет и услуги ЧЕМЕРСКО ПОЛЕ 
ФРУТС ДОО ул. �Лазо Стојанов� бр. 1, Кавадарци. 
Назив: Друштво за производство, промет и услуги 

ЧЕМЕРСКО ПОЛЕ ФРУТС ДОО. Скратен назив: ЧЕ-
МЕРСКО ПОЛЕ ФРУТС ДОО. Седиште: ул. �Лазо 
Стојанов� бр. 1, Кавадарци. 
Содружници се Горан Угриноски од Скопје, ул. 

�АВНОЈ� бр. 70/42 со влог од 180.000,00 евра во денар-
ска противвредност од 11.600.000,00 денари во предме-
ти проценети од овластен судски проценител и Благој 
Василев од Кавадарци ул. �Лазо Стојанов� бр. 1 со 
влог од 180.000,00 евра во денарска противвредност од 
11.600.000,00 денари во предмети проценети од овла-
стен проценител. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12, 01.13, 01.24, 01.30, 

01.41, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.33, 20.30, 20.40, 20.51, 24.16, 45.21/1, 
45.21/2, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.11, 51.17, 51.19, 51.22, 51.70, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.21, 52.22, 52.25, 55.30/2, 
60.23, 60.24, 60.62, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 74.40, 
63.40, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, консигнација, посредување, застапување, при-
времен увоз-извоз на стоки, меѓународен транспорт на 
стоки, лица и шпедиција, агенциски услуги во транс-
портот, малограничен промет со соседните држави. 
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со целиот свој имот а одговорност сноси во виси-
на на вложените средства во друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5021/2002.                                   (33226) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5112/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049055?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, инженеринг и услуги ВОДО-
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, ул. �Жан Жорес� бр. 
129/4-13, Скопје. 
Содружник на трговското друштво е лицето Игор 

Захариев од Скопје, ул. �Жан Жорес� бр. 129/4-13. 
Дејности: 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 

45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 51.33, 51.37, 51.41, 51.42/2, 51.54, 52.21, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/2, 52.72, 52.72/1, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.24, 52.25, 52.27, 74.12, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84, 
74.20/3, 51.53, 52.46. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 
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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Игор Захариев - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5112/2002.                                   (33227) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4999/2002, од 09.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048942?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги СКАЈСТАР ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Тодор Џунов� бр. 18, Скопје. 
Содружник на трговското друштво е лицето Горан 

Ѓорѓиевски од Скопје, ул. �Тодор Џунов� бр. 18. 
Дејности: 15.51, 15.81, 15.86, 50.30/2, 50.30/3, 52.11, 

52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.43/3, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 63.30, 63.40, 74.81, 92.71, 93.01, 
93.02, 93.04. Во надворешнотрговскиот промет друш-
твото ќе ги врши следните дејности: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
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 сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

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

4999/2002.                                   (33228) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4973/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048916?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија и услуги БМЦ МКД ДОО ул. �50 Дивизија� 
бр. 16, Скопје. 
Дејности: 15.81, 25.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 

45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 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, 52.44, 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, 
55.22, 55.23, 55.30, 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, 71.10, 
71.34, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.84, 93.05. Во надворешнотрговското работење 
друштвото ќе ги врши следниве дејности: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, консигнаци-
она продажба на странска стока, комисиони работи, ре-
експорт, малограничен промет со соседните земји, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, меѓународна шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со својот 
имот. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото е Љубица Мицова - управител без ограни-
чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4973/2002.                                   (33229) 



Стр. 20 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 март 2003 
 

  
  
  
    

ЈП Службен весник на Република Македонија 
располага со следните изданија: 

  
 Денари 

Устав на Република Македонија 
Рокса Георгиевска 
Елена Ставрева 
2002. - стр. 
на македонски јазик (мек повез) 
на англиски јазик (мек повез) 

300.00 
400.00 

Регистар на прописи на Република 
Македонија 2003. 3700.00 

CD-ROM Издание 2002  3000.00 

CD-ROM Издание 2001  3000.00 

CD-ROM Издание 2002 и  
CD-ROM Издание 2001  4500.00 

Закон за спречување на перење  пари 
Д-р Јован Проевски 
2002. - 124 стр. 

 
400.00 

Закон за извршната постапка 
Д-р  Стефан Георгиевски 
2002. - 262 стр. 600.00 

Кривичен законик 
Д-р Владо Камбовски 
2002. - 415 стр. 600.00 

Закон за спречување на корупцијата  
(со објаснување) 
Д-р Јован Проевски 
2002. - 264 стр. 420.00 

Збирка на прописи од областа на 
изборното право 
(со коментар и објаснување) 
Трајко Вељаноски 
Вјекослав Анѓелевски 
2002. - 108 стр 350.00 

Збирка на прописи за Владата на  
Р. Македонија 
Лилјана Стојановска 
2001. - 204 стр 500.00 

Закон за денационализација 
(со коментар, објаснувања и обрасци) 
Д-р  Стефан Георгиевски 
2000. - 150 стр. 450.00 

Збирка на меѓународни конвенции  
од областа на кривичното право 
2000. - 78 стр. 290.00 

Збирка на прописи од областа на 
стопанството и финансиите 
Миле Крцкоски,  
Јован В. Бишковски  
1998. - 290 стр. 300.00 
Збирка на прописи од областа  
на државјанството 
Фиданчо Стоев,  
Мирјана Лазарова - Трајковска 
1998. - 320 стр. 350.00 
Закон за прекршоците  
(со објаснувања, коментари, судска практика, со прилози) 
Д-р Јован Проевски,  
Миле Крцкоски 
1998. - 361  стр 500.00 
Збирка на прописи од областа на 
катастарот, просторното и 
урбанистичко планирање и 
стопанството 
Миле Крцкоски,  
Јован В. Бишковски 
1998. - 250 стр 400.00 
Збирка на прописи од областа на 
трговските друштва, трговијата, 
осигурувањето и сопственосно-
правните односи 
Миле Крцкоски 
1997. - 574 стр 400.00 
Судски деловник  
(со коментар и предметен регистар) 
Драган Тумановски  
1997. - 282 стр. 300.00 
Збирка на прописи од авторското 
право и сродните права 
М-р Валентин Пепељугоски 
1997. - 187 стр. 300.00 
Кривичен законик 
Д-р  Ѓорѓи Марјановиќ  
1996. - 317стр. 490.00 
Збирка на прописи од областа на 
судството, јавното обвинителство  
и адвокатурата 
Миле Крцкоски, Елена Ставрева,  
Рокса Георгиевска  
1996. -  438 стр. 500.00 
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