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1182. 
Врз основа на член 538 став 7 од Законот за тргов-

ските друштва (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.09.2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СМЕТКОВ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ, ШТЕДИЛНИЦИТЕ И  

ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за сметковниот план за банките, ште-

дилниците и други финансиски организации (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 43/95 и 
46/99), во сметковниот план, кој е составен дел на 
Уредбата за сметковниот план за банките, штедилни-
ците и други финансиски организации, класата: �3-Де-
визни средства и пласмани�, се менува и гласи: 

�КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ 
ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

30 - ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ 

300 - Девизи - ефективни странски пари 
301 - Чекови 
302 - Домашни хартии од вредност во странска ва-

лута - пазарни хартии од вредност 
303 - Странски хартии од вредност во странска ва-

лута - пазарни хартии од вредност 
307 - Хартии од вредност во странска валута - ин-

струмент за плаќање 
 
31 - ДЕВИЗНИ ТЕКОВНИ И ПОСЕБНИ СМЕТКИ 
310 - Девизни тековни сметки во странство 
311 - Девизни тековни сметки во земјата 
315 - Девизни ностро покриени акредитиви и гаран-

ции 
319 - Преодна девизна сметка 
 
32 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА 

ВАЛУТА 
320 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од нефинансиски правни лица 
321 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од јавен сектор 
325 - Побарување по краткорочни кредити во 

странска валута од банки и други финансиски органи-
зации 

326 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од други комитенти 

328 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од нерезиденти  

 
33 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ РАСПОЛО-

ЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

330 - Домашни хартии од вредност во странска ва-
лута расположиви за продажба 

331 - Странски хартии од вредност во странска ва-
лута расположиви за продажба  

332 - Краткорочно орочени девизни средства во 
странство 

334 - Краткорочни пласмани во странска валута кај 
меѓународни финансиски институции 

335 - Краткорочно орочени девизни средства кај до-
машни банки 

337 - Откупени краткорочни побарувања во девизи 
 
34 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА 

ВАЛУТА 
340 - Побарување по долгорочни кредити во стран-

ска валута од нефинансиски правни лица 
341 - Побарување по долгорочни кредити во стран-

ска валута од јавен сектор 
345 - Побарување по долгорочни кредити во стран-

ска валута од банки и други финансиски организации 
346 - Побарување по долгорочни кредити во стран-

ска валута од други комитенти 
348 - Побарување по долгорочни кредити во стран-

ска валута од нерезиденти 
 
35 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ 

ДО ДОСТАСУВАЊЕ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

350 - Домашни хартии од вредност во странска ва-
лута кои се чуваат до достасување 

351 - Странски хартии од вредност во странска ва-
лута кои се чуваат до достасување 

352 - Долгорочно орочени девизни средства во 
странство 

354 - Долгорочни пласмани во странска валута кај 
меѓународни финансиски институции 

355 - Долгорочно орочени девизни средства кај до-
машни банки 

357 - Откупени долгорочни побарувања во девизи 
 
36 - ПОБАРУВАЊА ОД НАРОДНА БАНКА И ДЕ-

ЛОВИ НА БАНКАТА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО 
360 - Краткорочни побарувања во странска валута 

од Народна банка 
361 - Краткорочни побарувања во странска валута 

од делови на банката во земјата 
363 - Краткорочни побарувања во странска валута 

од делови на банката во странство 
365 - Долгорочни побарувања во странска валута од 

Народна банка 
368 - Долгорочни побарувања во странска валута од 

делови на банки во странство  
 
38 - ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА 

ВАЛУТА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ 
381 - Побарувања по работи во странска валута во 

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

име и за сметка на нерезиденти 
 
39 - ПЛАСМАНИ ВО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПО-

ЗИТИ И ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 
КАЈ НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

391 - Пласмани во субординирани депозити во 
странска валута кај нерезиденти 

392 - Пласмани во хибридни капитални инструмен-
ти во странска валута кај нерезиденти.�  
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Член 2 
Класата: �7-Извори на деловни средства во девизи� 

се менува и гласи:  
�КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ВО СТРАН-

СКА ВАЛУТА 
70 - ТЕКОВНИ СМЕТКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУ-

ТА НА ДОМАШНИ БАНКИ И НЕРЕЗИДЕНТИ 
700 - Тековни сметки на домашни банки во стран-

ска валута 
701 - Тековни сметки на странски банки во стран-

ска валута 
704 - Девизни лоро покриени акредитиви и гаран-

ции 
706 - Покритија по чекови и кредитни писма во 

странска валута 
708 - Тековни сметки на нерезиденти во странска 

валута 
 
71 - СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО СТРАН-

СКА ВАЛУТА 
710 - Тековни сметки на правни лица во странска 

валута 
712 - Посебни тековни сметки на правни лица во 

странска валута 
719 - Други средства на правни лица во странска ва-

лута. 
 
72 - СМЕТКИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ВО 

СТРАНСКА ВАЛУТА 
721 - Сметки на јавен сектор во странска валута 
726 - Сметки на други комитенти во странска валута 
727 - Сметки на население во странска валута 
 
73 - ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ 
ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

731 - Издадени должнички хартии од вредност во 
странска валута 

738 - Други краткорочни депозити и други обврски 
во странска валута  

 
74 - КРАТКОРОЧНО ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО 

СТРАНСКА ВАЛУТА 
740 - Краткорочно орочени депозити во странска 

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

валута на јавен сектор 
745 - Краткорочни депозити во странска валута на 

банки и други финансиски организации 
746 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на други комитенти 
747 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на население 
748 - Краткорочно орочени депозити во странска 

валута на нерезиденти 
 
75 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И 

ДРУГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 
750 - Краткорочни кредити од Народна банка во 

странска валута 
751 - Краткорочни кредити од домашни банки во 

странска валута 
752 - Краткорочни кредити од странски банки и 

други финансиски институции во странска валута 
754 - Краткорочни кредити од нерезиденти во 

странска валута 
755 - Краткорочни обврски во странска валута 

спрема делови на банката во земјата 
757 - Краткорочни обврски во странска валута 

спрема делови на банката во странство 
758 - Обврски по краткорочни кредити од Народна 

банка во странска валута спрема меѓународни финан-
сиски институции 

759 - Преземени краткорочни обврски во девизи 

76 - ДОЛГОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО 
СТРАНСКА ВАЛУТА 

760 - Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на нефинансиски правни лица 

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

765 - Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на банки и други финансиски организации 

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

767 - Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на население 

768 - Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на нерезиденти  

 
77 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И 

ДРУГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 
770 - Долгорочни кредити од Народна банка во 

странска валута  
771 - Долгорочни кредити од домашни банки во 

странска валута 
772 - Долгорочни кредити од странски банки и дру-

ги финансиски институции во странска валута 
774 - Долгорочни кредити од нерезиденти во стран-

ска валута 
777 - Долгорочни обврски во странска валута спре-

ма делови на банката во странство 
778 - Обврски по долгорочни кредити од Народна 

банка во странска валута спрема меѓународни финан-
сиски институции 

779 - Преземени долгорочни обврски во девизи 
 
78 - ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА ВА-

ЛУТА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ 
781 - Обврски по работи во странска валута во име 

и за сметка на јавен сектор 
788 - Обврски по работи во странска валута во име 

и за сметка на нерезиденти 
 
79 - ОБВРСКИ ПО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПОЗИ-

ТИ И ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 
СПРЕМА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

791 - Обврски по субординирани депозити во 
странска валута спрема нерезиденти 

792 - Обврски по хибридни капитални инструменти 
во странска валута спрема нерезиденти.�  

 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 15 октомври 2002 
година. 

 
         Бр. 23-4763/1      Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија,  
              Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1183. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 23/95, 
30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКА ТРГОВСКА 
МАРЖА ВО ТРГОВИЈАТА СО НАФТЕНИ  

ДЕРИВАТИ 
 
1. Во трговија со одделни нафтени деривати тргов-

ското друштво и трговецот поединец можат да пресме-
туваат највисока трговска маржа поодделно по дерива-
ти и тоа: 
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а) Моторни бензини                                        ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                                ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                            до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)                  до 0,40 ден/кг. 
 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката за определување највисока тргов-
ска маржа во трговијата со нафтени деривати (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 35/2002). 

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

 
          Бр. 23-4869/1                  Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1184. 
Врз основа на член 125 од Законот  за заштита на 

децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  НАЧИНОТ  НА  НАПЛАТА  НА  ИЗНОСОТ  
ЗА �ДЕТСКА НЕДЕЛА� ВО ВРЕМЕТО ОД 7 ДО 

13.10.2002 ГОДИНА 
 

I 
За време на траењето на �Детска недела� се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации - 
5,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 денари; 

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби - 5,00 денари; 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 10,00 денари; 

5. На секој продаден возен билет во авионскиот со-
обраќај - 50,00 денари, и 

6. На секоја продадена грамофонска плоча, музички 
компакт диск и видеокасета - 10,00 денари. 
Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 

член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи.  

 
II 

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

 
       Бр. 23-4786/1                     Претседател на Владата 
17 септември  2002 година    на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1185. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), а во врска со член 28 и  29 од 
Законот за домување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/98), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, 
ПРОДАЖБА  И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ ВО 
СОПСТВЕНОСТ  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2002 ГОДИНА 
 

1. Со ова се врши дополнување на Програмата за 
изградба, продажба и одржување на станови во сопс-
твеност на Република Македонија за 2002 година. 

2. Се дозволува продажба на становите доделени во 
закуп за службени потреби. 

3. Цената на становите во зградата на ул. �Стале 
Попов� бр. 9 ќе ја утврди Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија. 

4. Цената на становите доделени за службени по-
треби на вработените во Министерството за одбрана и 
Министерството за внатрешни работи ќе ја утврди Јав-
ното претпријатие, имајќи ги предвид условите опреде-
лени во донесените Решенија кои ќе ги донесува во ид-
нина Комисијата за станбени и иселенички прашања на 
Владата на Република Македонија. 

5. Износот на средствата кои ќе се приберат целос-
но ќе се употребат за изградба на нови станбени обје-
кти за потребите на вработените во министерствата и 
другите државни органи. 

6. Предност при купувањето имаат лицата кои ги 
користат становите, а немаат во сопственост или на ко-
ристење друг стан во Скопје. 

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

 
       Бр. 23-4890/2                     Претседател на Владата 
17 септември  2002 година    на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1186. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлука-
та на Комисијата за хартии од вредност донесена на 
седницата одржана на 27.08.2002 година, Комисијата 
издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Експорт Импорт Банка АД Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - седма емисија на 7.000 обични акции и 3.000 
приоритетни кумулативни акции во вредност од 
5.112.900 евра, односно во денарска противвредност по 
средниот курс на НБРМ на денот на издавање на одо-
брението во износ од 311.772.371 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на  начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 02-3198/2 од 26.07.2002 година. 

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

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

 
      Бр. 07-1572/5            Комисија за хартии од вредност 
27 август 2002 година                    Претседател, 

   Скопје                             Никола Груевски, с.р.  
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1187. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата од 27.08.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
1. Се дава согласност на Тетекс-Кредитна Банка АД 

Скопје за продолжување на рокот за реализација на втора-
та емисија на акции, одобрена со Решение на Комисијата 
за хартии од вредност број 07-1218/7-2001 од 29.01.2002 
година, за три месеци, заклучно со 04.12.2002 година. 

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

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

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

 
      Бр. 07-1655/2            Комисија за хартии од вредност 
27 август 2002 година                     Претседател, 

   Скопје               Никола Груевски, с.р.  
___________ 

1188. 
Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 

став 4 од Законот за хартии од вредност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 63/00, 103/2000, 
34/2001, 4/2002 и 37/2002), Комисијата за хартии од 
вредност  на седницата одржана на 27.08.2002 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава одобрение за работа со долгорочни 

хартии од вредност на Дирекцијата за работа со хартии 
од вредност на Силекс Банка АД Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. �Васил Главинов�  бр. 28/II. 

2. Дирекцијата за работа со хартии од вредност на 
Силекс Банка АД Скопје ќе ги врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвеститори-
те што се однесуваат на купување и продажба на дол-
горочни хартии од вредност, во име и за сметка на кли-
ентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на кли-
енти (раководење со финансиски имот на клиентот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоизда-
дени долгорочни хартии од вредност; 

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност. 

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

 
      Бр. 07-1617/3            Комисија за хартии од вредност 
27 август 2002 година                    Претседател, 

   Скопје                              Никола Груевски, с.р.  

1189. 
Врз основа на член 66 став 3 од Законот за презема-

ње на акционерските друштва (�Службен весник на 
РМ� бр. 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вред-
ност од вредност на седницата одржана на 27.08.2002 
година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА, НАЧИНОТ И РО-
КОВИТЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊА-
ТА ЗА ДЕЛОВНИ НАСТАНИ КОИ БИ МОЖЕЛЕ 
ДА ИМААТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ НА  
ЦЕНАТА НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се определува деталната 
содржина, начинот и роковите за објавување на известу-
вањата за деловни настани кои би можеле да имаат зна-
чително влијание на цената на хартиите од вредност. 

 
Член 2 

(1) Акционерското друштво, издавач на хартии од 
вредност во смисла на член 2 од Законот за преземање 
на акционерските друштва, е обврзано веднаш да го об-
јави секој правен или деловен настан поврзан со друш-
твото или неговите хартии од вредност што би можел 
да има значително влијание на цената на хартиите од 
вредност на тоа друштво. 

(2) Акционерското друштво од став 1 на овој член, 
е обврзано веднаш да ја информира Комисијата за хар-
тии од вредност за деловните настани од став 1 на овој 
член и кога со акциите на друштвото се тргува на некој 
од официјалните пазари на Берзата за долгорочни хар-
тии од вредност. 

 
Член 3 

(1) Настани поврзани со друштвото или неговите 
хартии од вредност што би можеле да имаат значител-
но влијание на цената на хартиите од вредност на тоа 
друштво се: 

- свикување на Собрание на акционери; 
- одржување на Собрание на акционери; 
- зголемување на основната главница на акционер-

ското друштво; 
- намалување на основната главница на акционер-

ското друштво; 
- значајни промени во структурата на изворите на 

финансирање на акционерското друштво; 
- промена на условите под кои се издадени долж-

ничките хартии од вредност; 
- неможност да се исполнат обврските по основ на 

издадени должнички хартии од вредност; 
- значајни промени во структурата на средствата на 

друштвото; 
- значајни инвестиции и дезинвестиции; 
- значајни договори што ги склучило друштвото, а 

кои имаат влијание врз редовното работење на акцио-
нерското друштво; 

- значајни промени во структурата на акционерски-
от капитал; 

- промени во Управниот одбор или Одборот на ди-
ректори; 

- промени во одборот за супервизија; 
- промени во дејноста на работењето; 
- значајни судски постапки, правни и администра-

тивни процедури (отпочнати, донесени одлуки на раз-
лични нивоа, донесени конечни одлуки). 

(2) Покрај деловните настани наведени во став 1 на 
овој член, акционерското друштво е должно да ја ин-
формира јавноста за други настани поврзани со негово-
то работење што би можеле да имаат значајно влијание 
на цената на хартиите од вредност или на способноста 
на друштвото да ги исполнува обврските кои произле-
гуваат од хартиите од вредност. 
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Член 4 
Покрај настаните наведени во член 3 од овој пра-

вилник, Берзата за долгорочни хартии од вредност мо-
же да предвиди котираното друштво да објавува одре-
дени дополнителни информации, доколку утврди дека 
тие би биле неопходни за да бидат инвеститорите соод-
ветно информирани. Берзата исто така може да бара од 
котираното друштво да потврди односно одрекне одре-
дени информации што ги добила од неофицијални из-
вори, а кои се поврзани со работењето на друштвото 
или со неговите хартии од вредност и кои не произле-
гуваат од податоците што друштвото ги доставило до 
Берзата, но кои имале или би можеле да имаат значајно 
влијание на цената на хартиите од вредност. 

 
Член 5 

 (1) Објавата на важниот деловен настан задолжи-
телно го содржи сите информации што им овозможува-
ат на инвеститорите во хартиите од вредност да ја про-
ценат позицијата на акционерското друштво и да го 
проценат влијанието што деловниот настан го има це-
ната на хартиите од вредност, а посебно следните ин-
формации: 

- назив и седиште на друштвото; 
- наслов на објавата; 
- информација дека објавата се однесува на член 66 

од Законот за преземање на акционерските друштва; 
- времето кога се случил деловниот настан; 
- прецизен опис на деловниот настан; 
- во случај на свикување собрание на акционери, 

податоци за времето и местото на одржување на собра-
нието, условите за учество и остварување на правото 
на глас и дневниот ред; 

- во случај на веќе одржано собрание на акционери, 
информации за донесените одлуки и за најавените поз-
начајни активности; 

- во случај на донесена Одлука од собрание на акци-
онери за распределба на добивката, податоци за износот 
на дивидендите, датумот на стекнување на правото на 
дивиденда и датумот на исплата на дивидендата; 

- во случај на издавање хартии од вредност од нова 
емисија, прецизен опис на правата и обврските што 
произлегуваат од тие хартии од вредност. 

(2) Во случај на свикување или одржување на го-
дишно собрание на акционери, за точките од дневниот 
ред кои се однесуваат на усвојување на статутот или 
други општи акти на друштвото, наместо да се наведу-
ва содржината, доволно е да се наведе местото каде мо-
же да се добие текстот на тие акти. 

 
Член 6 

Друштвото е обврзано да го објави известувањето 
за важниот деловен настан веднаш откако се случил 
или во роковите за објавување на такви настани утвр-
дени со други законски прописи во најмалку еден дне-
вен весник што излегува на територијата на Република 
Македонија на македонски јазик и неговото кирилично 
писмо, како и на веб страната на Берзата за долгорочни 
хартии од вредност. 

 
Член 7 

Податоците за деловните настани што се објавува-
ат, друштвото е должно веднаш да ги достави до Коми-
сијата за хартии од вредност и до Берзата, назначувајќи 
каде и кога се објавени. 

 
Член 8 

(1) Друштвото не смее да ги пренесува на трети ли-
ца информациите содржани во објавата пред нивното 
објавување. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, друштвото 
може, согласно член 6 од овој правилник, да ги пренесе 
информациите содржани во објавата пред нивното об-
јавување на овластените државни органи и на Берзата. 

Друштвото може да ги пренесе информациите и на ли-
цата кои се ангажирани како советници во истото или 
на лицата со кои преговара или соработува во извршу-
вањето на деловната трансакција. При тоа, друштвото 
мора да ги предупреди лицата на кои ќе им ја пренесе 
таквата информација дека истата не е објавена и од таа 
причина има карактер на внатрешна информација. 

 
Член 9 

Друштвото, кое заради котирање на странски пазар 
на капитал, е обврзано да објави информации за негово-
то работење надвор од границите на Република Македо-
нија, мора истовремено да ја објави целосната содржина 
на тие информации и во Република Македонија. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
 Бр. 03-1663/1           Комисија за хартии од вредност 

27 август 2002 година             Претседател, 
           Скопје       Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1190. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 12 
септември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 10 став 1 од Законот за одбра-

на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 37/2002 од 26 јуни 2002 година, по иници-
јативата на Стамен Филипов од Скопје, Шпенд Деваја, 
адвокат од Скопје и Информативниот центар за граѓан-
ско општество од Скопје, поведе постапка за оценува-
ње уставноста на одредбата означена во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за нејзината согласност со Уставот. 
По донесувањето на означеното решение, иниција-

тива за оценување на уставноста на истата одредба од 
Законот поднесе и Цене Јакимовски од Скопје. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 10 
став 1 регрутот кој сака да служи воен рок согласно 
член 8 од овој закон (воен рок во Армијата без оружје 
или воен рок во цивилна служба), поднесува писмено 
барање до Министерството за одбрана во рок од 15 де-
на од денот на приемот на поканата за регрутација, во 
кое ги наведува причините и начинот на кој сака да го 
служи воениот рок. 

5. Во однос на членот 10 од Законот за одбрана, Су-
дот ги имаше предвид уставните одредби кои се одне-
суваат на еднаквоста на граѓаните, слободата на веро-
исповеста и слободата на уверувањето, совеста, мисла-
та и јавното изразување на мислата, заштитните гаран-
ции во однос на слободата на уверувањето, совеста, 
мислата и јавното изразување на мислата, како и меѓу-
народните документи, кои се составен дел на нацио-
налниот правен поредок на Република Македонија, а се 
однесуваат на спорното прашање. 
Согласно член 8 алинеја 1 од Уставот на Република 

Македонија, основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот признати во меѓународното право и утврде-
ни со Уставот претставуваат една од темелните вредно-
сти на кои почива уставниот поредок на државата. 
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Согласно членот 16 став 1 од Уставот на Република 

Македонија, се гарантира слободата на уверувањето, 
совеста, мислата и јавното изразување на мислата. 
Членот 19 став 1 од Уставот ја гарантира слободата 

на вероисповеста. Според ставот 2 од овој член, се га-
рантира слободно и јавно, поединечно или во заедница 
со други, изразување на верата. 
Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-

вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 
Според ставот 3 од овој член ограничувањето на 

слободите и правата не може да биде дискриминатор-
ско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, на-
ционално или социјално потекло, имотна или општес-
твена положба. 
Во ставот 4 е содржан посебен вид заштитна клаузу-

ла за одредени слободи и права - неможност таа катего-
рија слободи и права да се ограничат ниту со Уставот. 
Ограничувањето на слободите и правата не може да се 
однесува на правото на живот, забраната на мачење, на 
нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на 
правната одреденост на казнивите дела и казните, како и 
на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното 
изразување на мислата и вероисповеста. 
Членот 9 од Европската Конвенција за заштита на 

човековите права и основните слободи се однесува на 
слободата на мислење, совест и вера. 
Според ставот 1, секој човек има право на слобода на 

мислење, совест и верата. Ова право ја вклучува слобо-
дата за промена на верата и убедувањето, како и слобо-
дата за изразување на својата вера или убедување, сам 
или заедно со други, јавно или приватно, преку богос-
лужба, поука, проповеди, верски обреди и ритуали. 
Според ставот 2, слободата за изразување на својата 

вера или на своите убедувања може да биде предмет 
само на оние ограничувања што се предвидени со за-
кон и кои претставуваат мерки во интерес на јавната 
безбедност, поредокот, здравјето и моралот или зашти-
тата на правата и слободите на други, неопходни во ед-
но демократско општество. 
Според членот 14 од Конвенцијата, уживањето на 

правата и слободите, признати со оваа конвенција, тре-
ба да се обезбеди без никаква дискриминација заснова-
на врз пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко 
или кое и да е друго мислење, национално или социјал-
но потекло, припадност на национално малцинство, 
материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е 
друг статус. 
Според член 18 од Универзалната Декларација за 

човековите права на Обединетите Нации, секој има 
право на слобода на мислата, совеста и религијата. Ова 
право ја вклучува и слободата - човекот да ја промени 
својата религија или убедување, како и слободата - чо-
векот, индивидуално или во заедница со други луѓе, 
приватно или јавно, да ја манифестира својата религија 
или убедување, преку подучување, практикување, одр-
жување служби или обреди. 
Според член 18 од Меѓународниот пакт за граѓан-

ските и политичките права на Обединетите Нации, се-
кое лице има право на слобода на мислата, на совеста и 
на вероисповеста. Ова право ја подразбира слободата 
на исповедувањето и на примањето на вера или убеду-
вање по свое наоѓање, како и слободата таа вера или 
убедување да го манифестира поединечно или заедно 
со други, како јавно, така и приватно, преку култ, пре-
ку вршење на верски и ритуални обреди и преку веро-
наука. 
Никој не може да биде предмет на принуда, со која 

би му се нарушила слободата да има или да прифати 
вера или убедување по негово наоѓање. 
Слободата на манифестирањето на верата или убе-

дувањето може да биде предмет само на оние ограни-
чувања што ги предвидува законот, а што се нужни за-
ради заштита на јавната безбедност, на редот, на здрав-

јето или на моралот, или пак на основните слободи и 
права на други лица. 
Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не са-

мо Уставот на Република Македонија, туку и соодвет-
ните одредби од меѓународните документи ја третира-
ат слободата на уверувањето, совеста и мислата, како 
право кое е природно и нераскинливо поврзано со чо-
вековото битие. Имено, мислата, совеста и уверување-
то (вклучително и религиозното) спаѓаат во сферата на 
личното, интелектуално и филозофско поимање на све-
тот кој го опкружува човекот. Тие се засноваат на сопс-
твените сфаќања и убедувања на поединецот и како та-
кви тие не може да бидат предмет на принуда или било 
каков вид притисок кои би довеле до нивно нарушува-
ње и ограничување. Оттука и правото обезбедува аде-
кватни и соодветни правни механизми кои овозможу-
ваат оваа слобода да биде гарантирана и заштитена. 
Приговорот на совеста, претставува изведено, дери-

вативно право кое произлегува од слободата на уверува-
њето, совеста и мислата. Тоа претставува средство (ин-
струмент) кое овозможува носителот на ова право да из-
бегне определени законски обврски, поради тоа што 
нивното исполнување е во конфликт со неговите/нејзи-
ните морални, религиозни, филозофски и хуманитарни 
убедувања. Во основа, ова право се јавува во сферата на 
одбраната на земјата каде определени лица и под строго 
определени услови може да побараат (а државата да им 
дозволи) да бидат изземени од граѓанската должност да 
служат воен рок. Сепак, тоа не значи дека овие лица се 
целосно исклучени/изземени од оваа обврска. Конфли-
ктот на личните убедувања со граѓанските должности се 
манифестира во однос на носењето, користењето оружје. 
Затоа, државата обезбедува услови овие лица да го ос-
тварат своето право, но и својата обврска на одбрана на 
државата на начин кој нема да биде во колизија со нив-
ните интимни убедувања. 
Така, согласно член 8 од Законот, регрутот кој од 

верски или морални убедувања (приговор на совеста), 
не сака да служи воен рок во Армијата со оружје, може 
да служи воен рок во Армијата без оружје или да слу-
жи воен рок во цивилна служба. 
Оспорениот член 10 од Законот, го уредува начинот 

(процедурата) низ кој треба ова право да се реализира, 
за да може носителот на ова право да го ужива. 
Имено, регрутот кој сака да го служи воениот рок 

на еден од алтернативните начини треба да поднесе 
писмено барање до ресорното Министерство во рок од 
15 дена од денот на приемот на поканата за регрутаци-
ја. При тоа, во писменото барање потребно е да ги на-
веде причините и начинот на кој сака да го служи вое-
ниот рок. 
Судот констатира дека во случајот се работи за про-

цедура во која потенцијалните носители на ова право 
се должни да докажат дека служењето на воениот рок 
со оружје не е во согласност со нивните морални или 
верски убедувања и поради тоа нивната совест и лично 
уверување не им дозволува извршување на својата гра-
ѓанска должност со оружје. Од тие причини, тие се 
должни во соодветна постапка да го сторат неприфат-
ливо служењето на воениот рок со оружје и да се изјас-
нат на кој начин (еден од предвидените) тие ќе го слу-
жат воениот рок. Впрочем, покрај обврската да го слу-
жи воениот рок на еден од алтернативните начини, на 
приговарачот на совеста мора да му биде признаен 
таков статус во соодветна управна постапка. Само овие 
два елементи (сфатени во кумулативна смисла) - обвр-
ската да се служи алтернативна служба и постапка за 
признавање на статусот приговарач на совеста, може 
да претставуваат прифатлив основ кој со висок степен 
на сигурност може да потврди дека само лицата кои 
одбиваат да служат воена обврска со оружје поради 
причини на совеста, може да бидат ослободени од оваа 
обврска. 
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Во Главата V од Законот е дефинирана воената об-

врска. Според членот 50 од Законот, лицето кое подле-
жи на воена обврска е воен обврзник. Во текот на трае-
њето на воената обврска, воениот обврзник е: 

1) регрут - за време на регрутната обврска 
2) војник - за време на служењето на воениот рок, и 
3) воен обврзник во резерва - по регулирањето на 

служењето на воениот рок. 
Сите овие категории лица учествуваат во оствару-

вањето на своето уставно право и обврска предвидени 
со членот 28 од Уставот - одбрана на државата. Сите 
овие лица, без оглед дали се работи за регрути, војници 
или воени обврзници во резерва имаат третман на вое-
ни обврзници и подлежат на правата и обврските пред-
видени со овој закон. 
Имајќи ја предвид дикцијата на членот 10 од Зако-

нот, може да се заклучи дека правото на приговор на 
совеста го уживаат само регрутите, а не и другите кате-
гории воени обврзници. Законот се определил ова пра-
во (да поднесат приговор на совеста) да им го признае 
(како можност) само на една категорија воени обврзни-
ци - регрутите, без при тоа да води сметка за воените 
обврзници кои имаат статус на војници или на воени 
обврзници во резерва. Приговорот на совеста не може 
да зависи и да се доведува во корелација со статусот 
кој воениот обврзник го има. Приговорот на совеста е 
нераскинливо поврзан со мисловната сфера на човекот, 
поради што Судот оцени дека не е прифатливо истиот 
да се признае на една, а да не постои правен основ за 
негово остварување за друга категорија воени обврзни-
ци. Оттука, со предвиденото право на приговор на со-
веста само за регрутите, законодавецот пропуштил да 
утврди постапка која ќе овозможи остварување на ова 
право на сите кои се должни да учествуваат во извршу-
вањето на воените обврски. Со тоа, законодавецот ги 
дискриминирал овие категории лица (војници и воени 
обврзници во резерва) кои ја исполнуваат својата воена 
обврска и ги оневозможил да го остварат ова право до-
дека трае нивната законска обврска да учествуваат во 
одбраната на државата. 
Приговорот на совеста, всушност претставува над-

ворешна манифестација на слободата на мислата, сове-
ста и верата. Ова право, ја вклучува и слободата за про-
мена на верата и уверувањето. Оттука, несомнено е де-
ка слободата подразбира создавање, менување и укину-
вање на одредени лични сфаќања, морални или религи-
озни убедувања. Тоа што во еден момент е прифатливо 
за човековата совест и убедувања, не значи дека е трај-
но и дека не може да претрпи соодветни модификации 
и промени со текот на времето. Ова особено што вое-
ната обврска е континуирана и се остварува во долг 
период од животот. 
Законот ова право го предвидува само за регрутите, 

кои може да го остварат по пат на писмено барање 
адресирано до соодветна Комисија во рок од 15 дена од 
приемот на поканата за регрутација. Судот оцени дека 
овој рок е преклузивен и неговиот истек означува гас-
нење на правото да се реализира приговорот на сове-
ста. Тоа значи дека доколку регрутот не поднесе пис-
мено барање за признавање на неговото право на при-
говор на совеста во рок од 15 дена од приемот на пока-
ната за регрутација, тој го губи ова право и понатаму 
воопшто не може да го користи. Исто така, Судот оце-
ни дека ваквото законско решение ја дефинира слобо-
дата на совеста и уверувањето (изразена преку правото 
на приговор на совеста) како нешто непроменливо, од 
фактот што законот го врзува остварувањето на ова 
право со рок после кој истото не може да се оствари. 
Според Судот, тоа претставува ограничување на право-
то поради фактот што приговорот може да се поднесе 
само еднаш во животот. Со оглед на тоа што слободата 
на совеста подразбира и промена на уверувањето, про-
излегува дека за остварување на ова право и слобода не 
може да се пропишуваат рокови, односно истото да се 

ограничува на начин што неговото остварување се вр-
зува со рок после кој истото не може да се реализира. 
Врзувањето на овие слободи со временски рокови ди-
ректно атакува врз суштината и значењето на овие сло-
боди, како строго лични и нераскинливо поврзани со 
нивниот носител - поединецот. Причините за сомнени-
ето на Судот произлегуваат од временската неограни-
ченост на слободата на уверувањето, совеста, мислата 
и јавното изразување на мислата, која во себе ја опфаќа 
и слободата овие убедувања да се променат. 
Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспо-

рената одредба од членот 10 став 1 од Законот за од-
брана не е во согласност со членовите 9, 16 став 1, 19 
став 1 и 54 став 4 од Уставот на Република Македони-
ја, како и со членовите 9 од Европската Конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи, чле-
нот 18 од Универзалната Декларација за човековите 
права и членот 18 од Меѓународниот пакт за граѓан-
ските и политичките права. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од Претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски и д-р Јосиф Та-
левски. 

 
          У. бр. 37/2002                                Претседател  
12 септември 2002 година    на Уставниот суд на Република  

         Скопје                                       Македонија, 
                                                   д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1191. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 70/92) на седницата одржана 
на 12 септември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за усвојување на Буџетот 

на општина Демир Хисар за 2002 година (�Службен 
гласник на општина Демир Хисар� бр. 11/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иници-
јатива на Николче Трајчески од Демир Хисар, со решение 
У. бр. 102/2002 од 10 јули 2002 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на постапката за донесување на 
актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето за неговата согласност со 
членот 62 став 2 од Законот за локална самоуправа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 5/2002). 

4. Судот на седницата утврди дека според записни-
кот од единаесеттата седница на Советот на општина 
Демир Хисар одржана на 25 март 2002 година, на сед-
ницата присуствувале 11 непосредно избрани советни-
ци на Советот од вкупно 13 советници со верификува-
ни мандати на општината Демир Хисар. По расправата 
за предложениот Буџет на општината Демир Хисар за 
2002 година како трета точка од дневниот ред на сед-
ницата, се пристапило кон гласање и со шест гласа �за� 
и пет гласа �против� била донесена Одлуката за усвоју-
вање на Буџетот на општината за 2002 година. 
Според членот 36 од Законот за локална самоупра-

ва (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
5/2002), Советот, како орган на општината кој е соста-
вен од членови со мандат од четири години, има над-
лежност меѓу другото да донесува буџет на општината 
и годишна сметка на општината. 
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Согласно членот 62 од наведениот закон, во врше-

њето на работите од својата надлежност советот доне-
сува прописи, и тоа: статут, програми, планови, одлуки 
и други прописи утврдени со закон. 
Прописите се донесуваат со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на советот, доколку поинаку не 
е определено со овој или друг закон. 
Прописите за чие извршување се потребни финан-

сиски средства мораат да содржат и одредби со кои се 
утврдуваат изворите и висината на средствата за нивно 
извршување. 
Имајќи ги предвид наведените законски одредби 

произлегува дека Одлуката за усвојување на Буџетот 
на општината Демир Хисар за 2002 се смета дека е до-
несена ако за неа гласале мнозинство од вкупниот број 
членови на советот. 
Со оглед на тоа што за донесување на оспорената 

Одлука за усвојување на Буџетот на општината Демир 
Хисар за 2002 година, гласале само 6 советници од 
вкупно 13 советници со верификувани мандати на оп-
штината, а согласно законските одредби е потребно да 
гласаат најмалку 7 советници на Советот на општина-
та, Судот оцени дека Буџетот не е донесен во соглас-
ност со Законот за локална самоуправа поради што од-
лучи како во точката 1 од оваа одлука. 

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски и д-р Јосиф Та-
левски. 

 
    У. бр. 102/2002                           Претседател  
12 септември 2002 година        на Уставниот суд на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Тодор Џунов, с.р. 

_______________________________________________ 
 

И С П Р А В К А 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за определува-
ње на организации и установи во кои ќе се служи воен 
рок во цивилна служба објавена во �Службен весник 
на Република Македонија� бр. 68/2002, направена е 
техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И УСТАНОВИ ВО КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ  

ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА 
 
Во член 1 алинеја 8, зборот �Медицински� треба да 

се замени со зборот �Клинички�. 
 

          Бр. 23-3920/2                            Од Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија 

        Скопје                         
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 728/02, од 30.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014656, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ЦИМОС ЛЕАРНИЦА увоз-извоз 
Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. �15 Корпус� бр. 89. 
Дејности: 20.40, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 

27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 
27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 

29.21, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.56, 
31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 34.10, 34.20, 
34.30, 37.10, 37.20, 40.20, 40.30, 41.00, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 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, 51.64, 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, 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, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.23, 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапува-
ње и посредување во прометот на стоки и патници, из-
ведување на инвестициони работи во странство, услуги 
во меѓународниот транспорт на стоки и патници, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на странска 
стока. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото за 

производство, трговија и услуги ЦИМОС ЛЕАРНИЦА 
увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. �15 Корпус� бр. 
89, настапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 
Управител е Ѓорѓи Деребанов од Охрид, ул. �Боро 

Шаин� бр. 17а, со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. 
Основната главница на друштвото изнесува 3.000 

евра или 182.850,00 денари во пари според средниот 
курс на Народна банка на Р. Македонија. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

728/02.                                   (18316) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 836/2002, од 07.06.2002 година, ја запиша 
во трговскиот регистар промената на овластено лице 
на Акционерското друштво за производство и промет 
на одливци �КИД� ЛЕАРНИЦА - ОХРИД, Охрид, �15-
ти Корпус� бр. 89. 
Бришење на Деребанов Ѓорѓи од извршен член на 

Одбор на директори и генерален директор и му преста-
нува овластувањето за застапување. 
Запишување на Николеска Благица, за извршен 

член на одбор на директори и генерален директор на 
друштвото, со овластувања согласно Статутот на 
друштвото. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

836/2002.                                   (18358) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 526/02, од 04.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001505?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија на големо и мало увоз-из-
воз Комерц ДОО Виница, ул. �Илинденска� бб. 
Со одлука за зголемување на основната главница од 

14.05.2002 година основачите на друштвото го зголе-
муваат основачкиот влог на следниот начин: основачот 
Анакиев Спиро со досегашен влог од 342.302,00 дена-
ри или 5.566,00 евра и нов влог од обртни средства во 
износ од 374.500,00 денари или 6.089,00 евра, па него-
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виот вкупен влог по извршеното зголемување изнесува 
716.802,00 денари или 11.655,00 евра. 
Основачот Анакиев Гоце вложува досегашен влог 

од 45.000,00 денари или 732,00 евра и нов влог од обрт-
ни средства во износ од 373.500,00 денари или 6.073,00 
евра, па неговиот вкупен влог по извршеното зголему-
вање изнесува 418.500,00 денари или 6.805,00 евра. 
Вкупниот основачки влог по извршеното зголему-

вање на Друштво за трговија на големо и мало увоз-из-
воз Комерц ДОО Виница изнесува 1.135.302,00 денари 
или 18.460,00 евра. 
Со одлука од истиот ден основачите на Друштвото 

за трговија на големо и мало увоз-извоз Комерц ДОО 
Виница ја прошируваат дејноста на работа со следните 
дејности: 02.02, 05.02, 15.91, 15.92, 15.93, 15.96, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 26.21, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66, 26.70, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2 и 92.62.  
Пречистен текст: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 

52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.45, 52.43, 52.46, 52.44, 
52.47, 52.26, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.23, 50.10, 50.30/1, 
51.51, 50.40/1, 51.57, 45.25, 45.45, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 02.02, 05.02, 15.91, 15.92, 15.93, 15.96, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 26.21, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66, 26.70, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 92.62. 
Со одлука од истиот ден основачите на Друштвото 

за трговија на големо и мало увоз-извоз Комерц ДОО 
Виница вршат промена на лице за застапување. 
Се разрешува Анакиев Спиро - управител - застап-

ник на друштвото со неограничени овластувања. Се 
именува: Анакиев Гоце - управител - застапник на 
друштвото со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Анакиев Гоце - управител - за-

стапник на друштвото со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

526/02.                                   (23442) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 641/2002, од 26.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 03009551?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство и услуги Оранже-
рии ДООЕЛ Виница, ул. �Илинденска� бб. 
Со одлука за зголемување на основната главница 

единствениот содружник на друштвото за производс-
тво и услуги Оранжерии ДООЕЛ Виница ја зголемува 
основната главница на друштвото за износ од 
13.440.000,00 денари со што вкупниот износ на главни-
цата изнесува 41.533.545,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

641/02.                                   (23443) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 530/02, од 31.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002476?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар припојувањето и зголемувањето на 
основната главница на Друштвото за трговија и произ-
водство КОЛИД-ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДОО 
с. Колешино - Ново Село. 
Се врши спојување со Трговското друштво за трго-

вија Мурто ДООЕЛ увоз-извоз Муртино врз основа на 
план за статусна промена - спојување и решението на 
Основниот суд Штип П. Трег бр. 740/01 од 21.01.2002 
година. Со спојувањето на друштвата се гаси Трговско-
то друштво за трговија Мурто ДООЕЛ увоз-извоз Мур-
тино и се врши универзален пренос на неговиот имот 
врз Друштвото за трговија и производство Колид - ин-
тернационал увоз-извоз Колешино, Ново Село. Основ-
ната главница на друштвото се зголемува и изнесува 
77.640,00 евра или 4.870.360,00 во денарска против-

вредност. Уделите на содружниците ќе бидат еднакви 
и изнесуваат: содружникот Андонов Пављо Никола - 
удел во износ од 38.820,00 евра или 2.435.180,00 дена-
ри и содружникот Стојков Душко - удел во износ од 
38.820,00 евра или 2.435.180,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

530/02.                                   (23444) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 419/02, од 27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001866?-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство, услуги и трговија ББ 
Билјана Балабанова и др. увоз-извоз ЈТД Штип, ул. 
�Страшо Пинџур� кула VI/44. 
Основната главница на Друштвото за производство, 

услуги и трговија ББ Билјана Балабанова и др. увоз-из-
воз ЈТД Штип �Страшо Пинџур� кула VI/44, основачот 
Балабанов Јордан од Штип �Страшо Пинџур� кула 
VI/44, ја зголемува основната главница за износ од 
332.926,00 или 5.462 евра со што основната главница 
изнесува 333.346,00 денари или 5.470 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

419/02.                                   (23445) 
___________ 

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

бр. 4225/2002 од 29.08.2002 година, во регистар ската 
влошка бр. 02020577?-3-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за трговија и 
услуги Ветеринарна станица НАПРЕДОК Елена и др. ДОО 
увоз-извоз Гевгелија, ул. �7-ми Ноември� бр. 75. 
Се брише: Џониќ Слободан - управител овластен за 

застапување без ограничување. 
Се запишува: Кичуков Вили - управител овластен 

за застапување без ограничување. 
Пречистениот текст гласи: Кичуков Вили - управи-

тел овластен за застапување без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4225/2002.                                                     (24507) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1533/2002 од 18.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045485?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија и услуги АЛЕКСАНДАР КОМЕРЦ ДООЕЛ експо-
рт-импорт Скопје ул. �Маџари� бр. 30/1-16, Скопје.  
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.16, 

51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, ма-
лограничен промет со соседните држави СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

лица друштвото одговара со целиот свој имот.  
Васко Ваков од Скопје, ул. �Маџари� бр. 30/1-16, ед-

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

1533/2002.                                   (12406) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1490/2002 од 01.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045442?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
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регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ЉАТЕ  увоз-извоз ДООЕЛ 
Гевгелија, ул. �Гевгелиски партизански одред � бр. 25. 
Основач на друштвото е лицето Љатев Митко од 

Гевгелија со стан на ул.�Гевгелиски партизански одред� бр. 25. 
Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 

52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.47, трговија на мало со административни и 
судски таксени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.20, 50.40/2, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.51, 51.52, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 
28.75, 29.71, 45.42, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 
74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 
72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 60.22, 
60.23, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 93.02, 93.04, 
92.33, 92.34, 92.61, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот на сто-
ки и услуги, работи на лонг систем со странски фирми, 
малограничен промет со СР Југославија, НР Бугарија, 
Грција и Албанија, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љатев 
Митко - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1490/2002.                                   (12407) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1769/2002 од 17.04.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02045720?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги КРИСТИ С 79 ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје,  ул. �Владимир Комаров� бр. 14/3-5, Скопје.  
Дејности: 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.40, 74.84. 
Надворешно-трговски дејности: надворешна тргови-

ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, малограничен 
промет со соседните држави СР Југославија, Бугарија, 
Грција и Албанија. 
Во правниот промет со соседните земји друштвото 

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

лица друштвото одговара со целиот свој имот.  
Единствен содружник и управител е Љиљана Спа-

совска од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 14/3-5. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1769/2002.                                   (12408) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2882/2002 од 22.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006654?-4-09-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување, претседател на Управен одбор на Акционерско-
то друштво за приредување игри на среќа и забавни иг-
ри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - Скопје, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 11-а, Скопје. 
Се врши промена на лице овластено за застапување, 

претседател на Управен одбор и тоа се брише Драгољуб 
Лазов - претседател на Управен одбор со неограничени 
овластувања, генерален директор, се запишува Митко 
Димов - претседател на Управен одбор со неограничени 
овластувања, генерален директор.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2882/2002.                                   (12468) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 720/2002 од 4.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014648, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги УНИ-ЦЕНТАР Охрид ДООЕЛ 
Охрид, ул. �Никола Карев� бр. 2/5. 
Скратената ознака на фирмата гласи: УНИ-ЦЕН-

ТАР Охрид ДООЕЛ. 
Основач: Дамјановска Татјана од Охрид, ул. �Нико-

ла Карев� бр. 2/5. 
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, 01.21/1, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/2, 01.43/3, 01.42, 01.50, 05.01, 05.02, 14.11, 
14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 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, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/2, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.50, 
36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.51, 52.62, 52.63, 52.73, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 74.84, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, откуп на лековити билки и шумски плодо-
ви, откуп на земјоделски производи. 
Надворешно-трговски промет: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, туристички услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски стоки. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски во тој промет одговара со сите 
свои средства со полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во рам-

ките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот 
промет е Дамјановска Татјана од Охрид, ул. �Никола Ка-
рев� бр. 2/5 - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

720/2002.                                     (15990) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 736/2002 од 5.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014664, го запиша во трговскиот регис-
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тар основањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги АНРИ ДООЕЛ увоз-извоз Ох-
рид, с. Елшани. 
Основање на ДООЕЛ, согласно ЗТД со акт од 

20.05.2002 година. 
Дејности: 50.20, 51.22, 51.31, 51.34, 52.21, 51.36, 

51.37, 51.39, 51.41, 51.16/1, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.16, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.20, 70.31, ма-
лограничен промет, посредување и застапување во над-
ворешниот промет со стоки и услуги, угостителски и 
туристички услуги, меѓународна шпедиција, отстапу-
вање на инвестициони работи на странско лице, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, продажба на 
стоки од слободни царински продавници, реекспорт, 
продажба на странски стоки од консигнациони складо-
ви, продажба на стоки од посебни царински продавници. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

736/2002.                                     (15991) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 737/2002 од 3.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014665, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за угостителство, услуги, 
производство и трговија на големо и мало РУС ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, Битола, ул. �Коле Лачето� бр. 11. 
Се основа Друштво за угостителство, услуги, про-

изводство и трговија на големо и мало РУС ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, Битола, ул. �Коле Лачето� бр. 11. 
Основач на друштвото ќе биде Горан Димитровски 

ул. �Коле Лачето� бр. 11, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 

износ, сметано по среден курс на Народна банка на РМ 
и приложено според извештај на проценител. 
Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 
15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнационите складови на странски стоки, угостител-
ски и туристички услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, изведување на инвестициони работи 
во странство и отстапување на инвестициони работи на 
странско лице во Република Македонија, меѓународна 
шпедиција. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде Билјана Димитровска од 
Битола, ул. �Коле Лачето� бр. 11, управител без 
ограничувања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

737/2002.                                     (15992) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 741/2002 од 3.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014669, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ПАН-ТАН ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, ул. �Ужичка република� бр. 33, Битола. 
Основач е Пандо Танев. 
Основната главница е 2.600 евра или 158.600,00 де-

нари во предмети, по извештај на овластен проценител. 
Дејности: 19.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 

21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.12, 26.62, 
26.66, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 
29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 31.30, 31.40, 
31.62, 32.10, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 
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, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 
74.14, 74.70, 74.82, 74.84, 80.41, 80.42, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување на надворешнотргов-
скиот промет на стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складови, изведување на инвестициони 
работи во странство и отстапување на инвестициони 
работи на странски лица во Република Македонија, ма-
лограничен промет и сл. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Пандо Танев - управител со неограничени овласту-

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

741/2002.                                     (15993) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 591/2002 од 27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014519, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето и запишувањето на ТП на Тргове-
цот поединец за трговија Мургоски Живко Коста 
�ГРОМИК� Охрид ТП, Охрид, с. Велгошти. 
Фирма и седиште: Трговец поединец за трговија 

Мургоски Живко Коста �ГРОМИК� Охрид ТП, Охрид, 
с. Велгошти. 
Основач е Мургоски Коста, с. Велгошти, Охрид. 
Одговара  за своите обврски лично со целиот свој 

имот. 
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Дејности: 52.61 трговија на мало преку пошта, 

52.62 трговија на мало со стоки на тезги и пазари, 52.63 
друга трговија на мало со стоки вон продавници. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување. Трговецот-поединец во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност и лично. 
Мургоски Коста - овластен потписник. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

591/2002.                                     (15994) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 595/2002 од 27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014523, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето и запишувањето на ТП на Тргове-
цот поединец за трговија Размоски Цветко Милан 
�МИРОН� Охрид ТП, ул. �Трајче Дојчиноски� бр. 9, 
Охрид. 
Скратен назив: �МИРОН� Охрид Т.П. 
Фирма и седиште: Трговец поединец за трговија 

Размоски Цветко Милан �МИРОН� Охрид ТП, ул. 
�Трајче Дојчиноски� бр. 9, Охрид. 
Основач е Размоски Милан од Охрид, ул. �Трајче 

Дојчиноски� бр. 9. 
Дејности: 52.61, 52.62, 52.63. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања, а за обврските одговара со целиот свој 
имот и лично. 
Овластено лице е Размоски Милан. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

595/2002.                                     (15995) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 129/2002 од 31.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 2-809, го запиша во судскиот регистар 
основањето на задруга на Земјоделско, производствена, 
трговска и услужна задруга �АГРО-МИС� увоз-извоз с. 
Дуње, Прилеп. 
Основање на Земјоделско, производствена, тргов-

ска и услужна задруга �АГРО-МИС� увоз-извоз с. Ду-
ње, Прилеп. 
Дејности: 01.1, 01.11, 01.12/2, 01.12/3, 01.21, 01.22, 

01.23, 01.24, 05.02, 14.11, 14.21, 14.12, 14.4, 15.11, 
15.12, 15.20, 15.3, 15.31, 15.32, 15.5, 15.51, 15.52, 15.62, 
15.71, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.9, 
15.93, 15.96, 15.98/1, 15.96/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 21.12, 24.30, 26.40, 26.7, 
36.11, 36.15, 45.31, 45.33, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 
50.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 92.33, 92.62, 93.01, 93.02, 93.05. 
Во правниот промет со трети лица задругата наста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни со трети лица во правниот промет задругата одгова-
ра со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Кулески Митре, 

директор со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

129/2002.                                     (15996) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 677/2002 од 29.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014605, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, транспорт, трговија и услуги ЕУРО ЛИНИА 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Ливада, Општина Делогожда. 

Основање на Трговско друштво за производство, 
транспорт, трговија и услуги ЕУРО ЛИНИА ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Ливада, Општина Делогожда.  
Основач е Лирим Наџак. 
Управител е Лирим Наџак - управител без ограни-

чување. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во проме-
тот со трети лица друштвото одговара со целокупниот 
свој имот. 
Дејности: 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 45.11, 

45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.37, 51.42, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.4, 52.50, 52.62, 52.74, 55.11, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 63.30, 71.21, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.70, 93.02, 93.05, 95.00. 
Надворешно-трговско работење: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на 
посредување во надворешнотрговскиот промет, изведува-
ње градежни работи во странство, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странска стока. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

677/2002.                                     (15997) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 713/02 од 29.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014641, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги на големо и мало АМБРА-ПРОМ 
Ивона и др. увоз-извоз ДОО Битола, Битола, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 46. 
Дејности: 50.20, 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, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, надворешна тр-
говија 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 складишта на странски стоки, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и услуги, услуги 
за складирање на стоки, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, агенциски услуги во транспортот и угос-
тителски и туристички услуги. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

713/02.                                     (15998) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 699/02 од 29.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014627, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услу-
ги и превоз ШЌИПОЊА ТРАВЕЛ увоз-извоз с. Фран-
гово, Струга ДООЕЛ с. Франгово, Струга. 
Основач и управител е Волнет Исмаили од с. Фран-

гово со неограничени овластувања. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња, a за обврските одговара со целокупниот имот со 
полна одговорност. 
Основна главница 152.200,00 ден., во основни сред-

ства. 
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Дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 

45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 63.11, 63.12, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, изведување на инвестициони 
работи во странство и отстапување на инвестициони 
работи на странски лица во РМ, услуги во меѓународен 
транспорт на стоки и патници, малограничен промет, 
реекспорт, посредување и застапување во прометот со 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

699/02.                                     (15999) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 247/2002 од 29.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032412?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Друш-
твото за трговија РИЗЗ КОМПАНИ Аднан Ибраим ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. �Места� бр. 29. 
Се врши проширување на дејностите на друштвото 

со следните: 01.21, 01.22, 01.41, 01.41/2, 14.11, 14.21, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 
15.91, 15.93, 17.11, 17.16, 17.23, 17.30, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.53, 17.72, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
21.21, 21.22, 22.11, 22.12, 22.14, 22.33, 24.51, 25.22, 26.11, 
26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.64, 26.70, 36.11, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.62, 41.00, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.27, 52.31, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 
55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 65.12/2, 65.12/3, 70.31, 70.32, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 
74.60, 74.81, 80.41, 80.42, 85.11, 85.11/1, 85.11/2, 85.13, 
85.14, 85.14/1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

247/2002.                                                                 (16381) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3023/2002 од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025221?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште и конверзи-
јата на Трговското друштво ПРЕСТИЖ ЛУКС-Светла-
на ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. �Климент Ох-
ридски� бр. 29/1. 
Седиштето на друштвото е на бул. �Климент Ох-

ридски� бр. 29/1. 
Основачки влог на Светлана Ралевска од 2.500 евра 

во денарска противвредност од 155.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3023/2002.                                                                 (16382) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3089/2002 од 07.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006993?-3-01-000, ја запиша во 

трговскиот регистар промената на седиште и конверзи-
јата на основната главница на Друштвото за трговија, 
услуги и инженеринг МАСЕДОРО 96 Благој Кекенов и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, бул. �Војводина� бр. 4 
во Друштво за трговија, услуги и инженеринг МАСЕ-
ДОРО 96 Благој Кекенов и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 151/38. 
Новото седиште е на бул. �Партизански одреди� бр. 

151/38, Скопје. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3089/2002.                                                                 (16383) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3272/2002 од 20.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005171?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за спортска трговија МЕГА СПОРТ Љубомир 
ДООЕЛ Скопје, кеј �13 Ноември� бб, Скопје. 
Се врши промена на управител. 
Се брише Герасимовски Љубомир-управител. Се 

запишува Герасимовска Лиљана-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3272/2002.                                                                 (16384) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2945/2002 од 30.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007359?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар конверзијата на основната главни-
ца и проширувањето на дејност на Друштвото за трго-
вија на големо, маркетинг, технички и деловни услуги 
�А-ТКМ� Александар и Тодор ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. �Димитар Пандилов� бр. 13. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Дејности со кои се врши проширување во внатреш-

нотрговскиот промет: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 
24.51, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.52, 26.53, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/2, 
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, 50.30, 
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, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2945/2002.                                                                 (16385) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2285/2002 од 31.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005306?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги РАМНЕ-ИН-
ЖИНЕРИНГ Јулија ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Лондон-
ска� бр. 19, ТЦ Тафталиџе, Скопје. 
Се брише Таневска Билјана-управител без ограни-

чување.  
Се запишува Верица Трпковска-управител без огра-

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

2285/2002.                                                                 (16386) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2670/2002 од 19.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040083?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и услуги ЈОВЕКС ДОО 
Скопје, ул. �Црниче� бр. 13, Скопје. 
Се брише Иван Јовевски, а се запишува Тодор Јо-

вевски, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2670/2002.                                                                 (16387) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3009/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 3-02000290?-000-01, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и управител 
на Друштвото за трговија на големо и мало ПЕРМАК 
КО Акбар и др. експорт-импорт ДОО ул. �Илинденска� 
бр. 138, Скопје. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за трговија 

на големо и мало ПЕРМАК КО експорт-импорт ДОО 
Скопје, ул. �Илинденска� бр. 138, Скопје, со скратен 
назив Т.Д ПЕРМАК ДОО Скопје. 
Се брише досегашниот управител Акбар Јамали, а 

се запишува новиот управител Горан Јовановски.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3009/2002.                                                                 (16388) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3038/2002 од 17.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019625?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на Трговското 
друштво за трговија и услуги СЕНС Сергеј и Владимир 
ДОО експорт-импорт ул. �Палмиро Тољати� бр. 76-
А/1-1, Скопје. 
Се врши промена на називот и седиштето, па во ид-

нина ќе гласи: САНОС-БУС ДОЛ трговско друштво за 
трговија и услуги експорт-импорт Скопје, ул. �Воста-
ничка� бр. 73. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3038/2002.                                                                 (16389) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1772/2002 од 12.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 0200324?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за угостителство, трговија и информатика БОН-
ДЕКС Дејана и Душан ДОО извоз-увоз Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 27-а, локал 1, Скопје. 
Се брише Петровиќ Душан-управител, а се запишу-

ва Спасовски Тони-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1772/2002.                                                                 (16390) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2951/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033704?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, истапување-
то на содружник, преносот на удел по пат на наслед-
ство, конверзијата и промената на управител на Тргов-
ското друштво за внатрешен и надворешен промет 
КОНРАД Љубица и др. ДОО Скопје, бул. �АСНОМ� 
бр. 26 во Друштво за внатрешен и надворешен промет 
КОНРАД ДОО Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 26. 
Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за внат-

решен и надворешен промет КОНРАД ДОО Скопје, 
бул. �АСНОМ� бр. 26. 
Истапува содружникот Љубица Марковска и се вр-

ши пренос на уделот по пат на наследство. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 

Се врши промена на управител.  
Се брише Марковска Љубица-управител, а се запи-

шува Марковски Нестор-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2951/2002.                                                                 (16391) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2780/2002 од 14.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008951?-8-06-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за патен и друмски сообраќај, транспортни услу-
ги и трговија БАЛКАН-ТОУРС Черкез ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Ростуше. 
Се брише Черкез Мехмеди-управител без ограничу-

вање. 
Се запишува Мехмеди Мухамед-управител без ог-

раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2780/2002.                                                                 (16392) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3324/2002 од 28.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035548?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги КАПО ДОО 
увоз-извоз, Скопје, ул. �Московска� бр. 7, локал 13. 
Во Друштвото за производство, трговија и услуги 

КАПО ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. �Московска� бр. 7, 
локал 13 се разрешува досегашниот управител Радмила 
Великова-управител со неограничени овластувања. 
За нов управител на друштвото се именува и запи-

шува лицето Ѓуро Поповиќ-управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3324/2002.                                                                 (16393) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2496/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023281?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друштво-
то за трговија, транспорт и услуги ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОП-
МНЕТ ФОУР МАЦЕДОНИЈА ВЕХИЦЛЕС Глобал Де-
велопмнет Фоур Скопје, ул. �Ленинова� бр. 17/5 а. 
Се брише досегашниот управител Иан Кларк, а се 

запишува новиот управител Кит Робертс. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2496/2002.                                                                 (16394) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2497/2002 од 09.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025626?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото за 
трговија, транспорт и услуги ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ФОУР МАЦЕДОНИЈА МАИНТЕНАНЦЕ Глобал Деве-
лопмент Фоур ДООЕЛ Скопје, ул. �Ленинова� бр. 17/5 а. 
Се брише Иан Кларк со неограничени овластувања. 

Се запишува Кит Робертс со ограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2497/2002.                                                                 (16395) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2861/2002 од 17.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004324?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар конверзијата, проширувањето на 
дејност и промената на управител на Друштвото за ус-
луги и трговија ИСКРА 95 Загорка ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Методија Митевски� бр. 12/1-1. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
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Се врши проширување на дејноста во внатрешнотр-

говскиот промет со: 80.42. 
Се врши промена на управител. 
Се брише Срѓан Станковиќ-управител со неограни-

чени овластувања. 
Се запишува Димовска Соња-управител со ограни-

чени овластувања. 
Без претходна одлука, одобрение од единствениот 

содружник, управител не може: да склучува договори и 
да презема дејствија во правниот промет со трети лица, 
да потпишува меници, банкарски чекови и други видо-
ви хартии од вредност со кои се создаваат обврски за 
друштвото, самостојно да потпишува било каква пис-
мена документација, да располага со основни средства 
на друштвото, да располага со парични средства во из-
нос од 5.000,00 денари, да одлучува за финансиско, ин-
вестиционо и персонално планирање и работење, да из-
дава генерални полномошна. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2861/2002.                                                                 (16396) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2931/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014767?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друштво-
то за производство и трговија на големо и мало СОНА-
М ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. �Браќа Мила-
диновци� бб. 
Фирмата се менува и ќе гласи: Друштво за произ-

водство и трговија на големо и мало СОНА-М ДОО ек-
спорт-импорт Гевгелија, ул. �Браќа Миладиновци� бб. 
На ден 12.04.2002 година пристапила Мирјана Ни-

коловска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2931/2002.                                                                 (16398) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2923/2002 од 15.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02039876?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, услуги и трговија ЕМПА СЕР-
ВИС ДОО увоз-извоз Неготино, ул. �Душан Јурков� 
бр. 20. 
Се брише Ристова Тања, а се запишува Арсов Алек-

сандар-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2923/2002.                                                                 (16399) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 369/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009935?-3-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за пре-
воз, трговија и услуги СИТИ ЕКСПРЕС ДОО, Штип, 
ул. �Цвета Јованова� бр.5. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 
21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 

55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 
93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 
14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција и  меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, продажба на 
стоки на консигнациони складишта и реекспорт. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото одговара со сиот свој имот.  
Основачи: Тони Паризов, Оливер Крстевски, Дани-

ел Манов, Емил Јованов, Горан Митров, Мијалче 
Штерјов, Зоран Николов и Горан Берков, сите од 
Штип. 
Тони Паризов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

369/2002.                     (15568) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 337/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009903?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, услуги, угостителство, промет на големо 
и мало НИ-КИ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш. 
Единствен содружник: Андонов Никола од Радовиш, 

ул. �Илинденска� бр. 41, основам друштво со ограничена 
одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ). 
Дејности: 15.11, 12, 13, 32, 33, 51, 52, 81/1, 81/2, 

82/1, 82/2, 86, 93, 94, 98/1, 98/2, 51,17, 21, 23, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 52.11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
33, 62, 63, 55.11, 12, 30/1, 30/2, 40, 51, 52, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги за странски 
лица и фирми, работи на увоз-извоз на стоки и услуги 
во малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, 
Грција и Албанија, реекспорт. 
Друштвото ќе работи како друштво со ограничена 

одговорност основано од едно лице и во правниот про-
мет со трети лица и друштва ќе настапува во свое име 
и за своја сметка.  
За управител се именува Никола Андонов од Радо-

виш со неограничени овластувања во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет, а кој што е воедно и за-
стапник на друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

337/2002.                     (15569) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 101/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009669?-7-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Јавното претпријатие за сто-
панисување со геотермална енергија Аква-терм п.о. 
Муртино с. Банско - Муртино.  
Основач: Совет на Општина Муртино со Одлука 

бр. 07-09/1 од 15.01.2002 година, основна главница на 
претпријатието е 30.000 денари. 
Дејности: 40.30, 41.00, 01.41/1, 01.42/2, 45.33. 
Во правниот промет претпријатието истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одгова-
ра со сиот свој имот и средства - потполна одговор-
ност. 
Директор со неограничени овластувања е лицето 

Стојан Мицевски од с. Банско бр. 12, Oпштина Мурти-
но, Струмица. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

101/2002.                     (15570) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 111/2002 од 18.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009679?-8-01-000, го запиша во трговски-
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от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство на слатки, трговија и услуги БТ 2002 ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Свети Николе, ул. �Сутјеска� бр. 81. 
Единствен содружник: Живкова Емилија од Свети 

Николе. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 

15.98/2, 20.30, 20.40, 20.51, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 
18.23, 25.22, 25.24, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.53, 51.55, 
51.57, 52.11, 52.12, 52.22, 52.21, 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, 50.20, 50.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 
63.21, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен превоз на стоки и патници, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија и 
Грција. Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка а одговара со сите 
свои средства. 
Живкова Емилија - управител и застапник со нео-

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

111/2002.                     (15571) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 391/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009957?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, угостителство, трговија и услуги увоз-
извоз ФАНИ-СКОПСКО ПИВО-ЕКСРТА ДООЕЛ, 
Струмица, ул. �Гоце Делчев� бб. 
Единствен содружник е Костадинова Фанче од 

Струмица. 
Седиште: ул. �Гоце Делчев� бб Струмица. Управи-

тел: Костадинова Фанче од Струмица со неограничени 
овластувања при застапувањето на друштвото. 
Одговорност: Друштвото одговара со целиот свој 

имот. 
Дејности: 20.10/1, 50.10, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 

51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 71.10, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
граничен промет со соседните држави,меѓународен 
транспорт на стоки и патници, консигнациони работи, 
меѓународна шпедиција, реекспорт и посредување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

391/2002.                     (15572) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 389/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009955?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги А 4 ДОО, Штип, ул. �Генерал Михај-
ло Апостолски� бр.1. 
Содружници се Дејан Танчевски од Штип со стан 

на ул. �Енгелсова� бр. 6/39 и Весна Јованова од Штип 
ул. �Страшо Пинџур� бр. 6/40. 
Седиште: Штип, ул. �Генерал Михајло Апостол-

ски� бр. 1. 
Дејности: 15.72, 15.89, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 

18.24, 21.12, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,. 52.27, 52.41, 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, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет одговара со сиот свој имот.  
Весна Јованова - управител и застапник во надвореш-

нотрговскиот промет, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

389/2002.                     (15573) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. 

бр. 31/2002 од 02.09.2002 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации, каде со право-
силно решение на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. 
бр. 4/98 од 30.10.1998 година е запишано основањето 
на Здружението на граѓани за информации, обука и 
одржлив развој ОРТ-Прилеп, го запиша престанокот на 
својството на Марија Илиоска-Кедиоска од Прилеп, на 
извршен директор на здружението и на едно од овла-
стените лица за негово застапување и претставување, 
почнувајќи од 01.07.2002 година натаму, со констата-
ција дека Биљана Стеваноска од Прилеп, директор на 
програма на здружението за информации, обука и 
одржлив развој ОРТ-Прилеп и понатаму е овластена за 
застапување и претставување на истото. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 31/2002. 
            (23905) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. 
бр. 20/2002 од 21.07.2002 година, кое стана правосилно 
на 21.08.2002 година, го утврди престанокот на Само-
стојното независно, невладино и непартиско здружение 
на граѓани НЕТИЦ-Прилеп, чие основање е запишано 
во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фон-
дации, со правосилно решение на Основниот суд во 
прилеп Рег. Згф. бр. 2/2000 од 18.01.2000 година и од-
лучи истото да се брише од судскиот регистар на здру-
женија на граѓани и фондации, согласно член 52 став 1 
алинеја 1 и став 3 од Законот за здруженијата на граѓа-
ни и фондации. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 20/2002. 
            (23906) 

__________ 
 

Основниот суд во Делчево, со решението Рег. Згф. 
бр. 6/2002 во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша здружението со име: Здружение 
на граѓани �Нов живот�-Делчево. 
Основните цели и задачи на здружението се: врше-

ње на дејности и активности со цел подобрување на 
животот и здравствената состојба на стари и изнемо-
штени лица кои живеат сами преку посета на стари и 
изнемоштени лица, нивен лекарски преглед еднаш го-
дишно, посета на медицинска сестра за интервенција, 
набавка на лекови и други медицински помагала, пру-
жање на физикална и психотерапија, како и пружање 
на друга примарна медицинска помош. 
Седиштето на здружението е на ул. �Солунска� бр. 

22 во Делчево. 
Лице овластено за застапување на Здружението е 

Милица Зарева од с. Звегор. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. Згф. бр. 6/2002. 
            (23907) 

__________  
Основниот суд во Куманово со решението, Зг. бр. 

29/2002 од 19.06.2002 година, утврдува престанок на 
Здружението на граѓани �Шаховски клуб� Куманово, 
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со седиште на ул. �III МУБ� бб, запишано во региста-
рот што се води при овој суд под Рег. бр. 9, а врз осно-
ва на решение Зг. бр. 9/98, и истото се брише од реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации. 
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 29/2000. 
            (23368) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово со решението,  Зг. бр. 
30/2002 од 19.06.2002 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд Куманово Здружението на граѓани �ШПРЕСА� со 
седиште во с. Липково, Куманово. 
Основните цели и задачи како и начини и облици 

на дејствување на здружението на граѓани �ШПРЕСА� 
со седиште во с. Липково, Куманово се насочени кон 
јакнење на менталното, емоционалното и физичкото 
здравје на децата од училишна и предучилишна во-
зраст, јакнење на семејните врски, унапредување на 
животната средина и подобрување на животните усло-
ви, поттикнување на почитта, довербата и комуникаци-
јата меѓу децата од сите националности, воспитување 
на децата со цел да се помогне во развојот на граѓан-
ското општество и демократијата во Република Маке-
донија, организирање на детски манифестации и прос-
лави, учествување и придонесување во работата на 
стручни, научни трудови и други списанија од редови-
те на своите членови и други стручни и научни работи 
за деца од училишна и предучилишна возраст со по-
мош на донации и спонзорства, помагање на децата за 
организирање на своето слободно време, ангажирање 
на децата во насока на искористување на нивната креа-
тивност, како што се активноста од областа на ликов-
ната и музичката уметност, како и советување на мла-
ди мајки за воспитување и згрижување на децата. 
Здружението на граѓани �ШПРЕСА� има седиште 

во с. Липково, Куманово. 
Здружението на граѓани �ШПРЕСА� со седиште во 

с. Липково, Куманово, се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишување во регистарот, 19.06.2002 
година. 
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 30/2002. 
            (23369) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 
18/2002 од 24.06.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации при Основниот суд Кума-
ново под Рег. бр. 240 го запиша Здружението на граѓа-
ни Центар на млади �Еволуција� Куманово, со седиште 
во Куманово, на ул. �Октомвриска Револуција� бр. 9/9, 
со скратен назив �ЦМЕК�  
Основните цели и задачи како и начини и облици 

на дејствување на здружението на граѓани се насочени 
кон промоција и почитување на човековите права, како 
фундаментален услов за изградба на демократско и 
граѓанско општество, соработка во регионот и поширо-
ко, промоција и унапредување на толеранцијата, ми-
рот, разбирањето, соработка и мирно решавање на 
конфликтите претежно од етнички карактер, учество 
во изградба на општествени вредности кои ќе придоне-
сат за побрза интеграција на РМ во Европската Унија, 
активна соработка со владини и невладини институции 
од РМ и пошироко со цел имплементација на идејата 
на толеранција и почитување на културните и општес-
твени разлики меѓу луѓето и општествените групи, уна-
предување на меѓуетничките односи во РМ, заложба за 
искoренување на сите форми на дискриминација врз 
основа на национална, верска, политичка и друга осно-
ва, едукација на младите од областа на мирот, демокра-
тијата, граѓанското општество, човековите и малцин-
ските права, учество на концерти, изложби, семинари, 
конференции и друго, заложба  за слобода во информи-
рањето и слободен проток на информации, промовира-

ње на младите и нивните желби и потреби како и при-
донес во нивниот психички и интелектуален развој ка-
ко граѓани и членови на нивните локални и национал-
ни заедници, да развива кај своите членови позитивни 
човечки особини, љубов кон природата и заштита и 
унапредување на животната средина, заложба за иско-
ристување на општествено девијантни појави меѓу 
младите како и поттикнување на интерес кај своите 
членови кон тековите на науката, техниката, културата, 
уметноста, музиката, спортот и други области од сфе-
рата на културното живеење. 
Здружението на граѓани-Центар на млади �Еволу-

ција� Куманово има седиште во Куманово на ул. 
�Октомвриска Револуција� бр. 9/9. 
Здружението на граѓани Центар на млади �Еволу-

ција� Куманово, со седиште во Куманово се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишувањето во 
регистарот, 24.06.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 18/2002. 
            (23370) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 
23/2002 од 25.06.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 239, го запиша 
здружението на граѓани Карате клуб �Башкими 2002�, 
со седиште во с. Черкези, Куманово. 
Основните цели и задачи како и облици и начини 

на дејствување на здружението на граѓани Карате клуб 
�Башкими 2002�, со седиште во с. Черкези, Куманово, 
се насочени кон омасовување на членството и создава-
ње на една појака и потрајна асоцијација на младинци 
и граѓани, љубители на каратето, омасовување на 
членството, развој на карате вештините како спорт и 
подмладување на членството, развивање и подигање на 
свеста и културата на најсовремено ниво, создавање на 
услови за давање на иницијативи за нови форми, мето-
ди и можности за унапредување на каратето во соглас-
ност со светските трендови, создавање на база на про-
ширување на клубот како асоцијација на пошироко ни-
во, на повисок ранг, како во домашни така и во стран-
ски размери, создавање на можности за соработка со 
други асоцијации на ентузијасти од областа на оваа ве-
штина како во земјата така и во странство, проширува-
ње и пропагирање и развој на каратето како спорт и 
други цели и задачи кои произлегуваат од тековното 
работење и реализирање на поставените задачи. 
Здружението на граѓани Карате клуб �Башкими 

2002� има седиште во с. Черкези, Куманово. 
Здружението на граѓани карате клуб �Башкими 

2002� со седиште во с. Черкези, Куманово, се здобива 
со својство на правно лице со денот на запишување во 
регистарот, 25.06.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 23/2002. 
            (23371) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. 
бр. 25/2002 од 21.08.2002 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша осно-
вањето на Здружението на граѓани Здружение на такси 
возачи �Антена�-Прилеп. 
Основните цели и задачи на здружението се: да ја 

организира работата на такси превоз на патници и сто-
ки во друмскиот и копнениот сообраќај, да ги опреде-
лува цените на превоз заради заеднички настап, да ор-
ганизира диспечерска служба, да организира заедничко 
и поединечно книговодство на членови, да се грижи за 
правилна примена на законските прописи од страна на 
неговите членови, да се грижи за успешно работење и 
да врши други работи во согласност со законот, стату-
тот и другите акти. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, во насел-

бата �Точила 2�, во зграда Е1-5/5, а истото дејствува на 
територијата на општина Прилеп и пошироко. 
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Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Влатко Димоски од Прилеп, со живеа-
лиште во Прилеп, во населбата �Точила 2�, во зграда 
Е1-5/5.  
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 25/2002. 
            (23432) 

__________ 
 

Со решението Згф. бр. 27/02 од 24.06.2002 година, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под ред. бр. 
27 за 2002 година се запишува:  

-Еколошкото друштво СОНЦЕ-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Браќа Ми-

ладинови� бб во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради заштита на животна-

та средина, како услов за зачувување на нејзината рам-
нотежа, а со тоа и нормализирање на нарушениот однос 
човек-природа, обезбедување на природното право на 
секој човек за здрава животна средина, обновување и 
унапредување на животната средина како услов за чове-
кова егзистенција, залагање за рационално трошење на 
необновливите извори (суровини, енергија и потрошни 
добра), залагање за отстранување на сите промени што 
доведуваат до уништување на растителниот и животин-
скиот свет, загадување на реките и подземните води, 
уништување на шумите и загадување на почвата. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 27/02. 
            (23433) 

__________ 
 

Со решението Згф. бр. 20/02 од 24.06.2002 година, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Штип, под реден бр. 20 за 2002 
година, се запишува: 

-Боречки клуб ПЕОНИ-Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Вељко 

Влаховиќ� бб (во просториите на ЦОО �Никола Карев�) 
во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територи-
јата на општина Пробиштип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради развој и унапреду-

вање на боречкиот спорт во Македонија, омасовување 
на боречкиот спорт преку зголемување и проширување 
на боречки секции во пионерска и младинска конку-
ренција, учествува во реализација на програмата на др-
жавната репрезентација во борење, остварување на ме-
ѓународна спортска соработка, учество на меѓународни 
спортски натпревари во борење. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 20/02. 
            (23434) 

__________ 
 

Со решението Згф. бр. 26/02 од 27.06.2002 година, 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
што се води при  Основниот суд во Штип, под реден 
бр. 26 за 2002 година, се запишува:  

-Шаховски клуб ХС Злетовица-2002, Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Јаким 

Спиров� бр. 3  во Пробиштип, а ќе дејствува на терито-
ријата на општина Пробиштип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради развој и унапредување 

на шаховската игра, донесување на програма за следење и 
развој на шаховската игра, организирање на натпревари и 
донесување на пропозиции и календар на натпревари, орга-
низирање на отворено шаховско првенство, учество во ша-
ховскиот куп на Македонија и учество на пионерско, мла-
динско и сениорско првенство на Македонија. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 26/02. 
            (23435) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 26/2002, се 

запишува здружението на граѓани �РЕНЕСАНСА�-с. 
Србиново, со седиште во с. Србиново, а го застапува 
неговиот претседател Хамзи Зендели. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

сува на обезбедување минимум егзистенција на семејс-
тва и лица во тешка економска состојба и намалување 
на последиците предизвикани од економската, општес-
твената и социјалната криза, преку евидентирање на 
таквите лица, собирање на прехранбени и други произ-
води и нивно дистрибуирање до семејствата кои што 
имаат потреба, помош во финансирање на школување-
то на децата од сиромашни семејства и организирање 
на манифестации од хуманитарен-демократски кара-
ктер. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 25/2002. 
            (23436) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. 
бр. 30/2002 од 26.08.2002 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша осно-
вањето на Здружението на граѓани со полно име Фуд-
балски клуб �Обршани� од село Обршани и скратено 
име ФК �Обршани� од село Обршани. 
Основните цели и задачи на здружението се: кон-

кретен придонес во развојот на спортот  и физичката 
култура во општината Кривогаштани, преку активно-
сти на децата, младината, активните спортисти и ма-
совната рекреација на широкото граѓанство со фудбал 
во рамките на клубот, придонес за развој, усовршување 
и унапредување на фудбалот во општината Кривога-
штани, во сите категории и селекции, но пред се на пи-
онери, младинци и сениори, обезбедување на доследна 
примена на правилата и прописите на фудбалската 
игра од страна на сите чинители на клубот, обезбедува-
ње на остварувањето на правата, обврските и одговор-
ностите на сите конститутивни субјекти-членови на 
клубот, придонес во утврдувањето на статусот на фуд-
балерите, тренерите и спортските работници-членови 
на органи на клубот на аматерска основа, следење на 
состојбите и развојните концепции на фудбалскиот 
спорт и нивната практична примена спрема сопствени-
те можности и потенцијали, контактно-консултативна 
соработка со органите и телата на Општинскиот фуд-
балски сојуз-Прилеп и Фудбалскиот сојуз на Македо-
нија, во поширок контекст и другите фудбалски чини-
тели, особено на планот на развојните можности и мо-
дуси за развој на фудбалот на подрачјето на дејствува-
ње и функционирање, изнаоѓање на решенија за созда-
вање на основни и минимални материјални услови за 
егзистирање и функционирање на клубот од сопствени 
извори, извори во рамките на фудбалската организаци-
ја и заедница, обезбедување на јавност, одговорност во 
работата како и целосно информирање за активностите  
и функционирањето на сите органи на клубот, натпре-
варувањето на фудбалската екипа и управата и други 
глобални цели и активности. 
Седиштето на клубот е во село Обршани, а неговата 

дејност е на подрачјето на општина Кривогаштани и 
Општинскиот фудбалски сојуз-Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Славе Ѓорески од 
Прилеп, со живеалиште во Прилеп, на ул. �Трајко Тар-
цан� бр. 5/15. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 30/2002. 
            (23437) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. згф. 
бр. 22/2002 од 08.07.2002 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша осно-
вањето на Здружението на граѓани со полно име Цен-
тар за детска и младинска иницијатива �ВИДЕЛИНА�-
Прилеп и скратено име ЦДМИ �ВИДЕЛИНА�-Прилеп. 
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Основните цели и задачи на здружението се: оства-

рување разновидни активности со кои ќе се придонесе 
за развој и збогатување на демократските процеси во 
Република Македонија, како невладина и непрофитна 
организација, односно здружение на граѓани, изградба 
на отворено граѓанско општество, поддржување и 
обезбедување помош на демократските процеси со 
вклучување на децата и младината во нив, борба про-
тив злоупотребата на детето за политички и верски це-
ли, чување и унапредување на здравјето, беспоштедна 
активност за заштита на човековата средина и за созда-
вање на висока свест за здраво живеење, унапредување 
на заштитата на семејството со цел создавање на поу-
баво детство, борба против сите детски болести, особе-
но зависност од пушење, пиење и дрогирање, демо-
кратско образование на децата, младите и граѓаните со 
организирање на семинари, курсеви, програми и слич-
но, заштита и промовирање на човековите права и сло-
боди и набљудување на избори, обезбедување на 
подобри меѓунационални односи во Република 
Македонија, соработка со слични здруженија и асоци-
јации од цел свет, расправа за и влијание врз одлучува-
њето по документите и законските акти со кои се уре-
дуваат положбата на детето во семејството и учили-
штето и проекти за хуманитарни акции. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. �Ки-

ро Крстески-Платник� бр. 28, а истото делува на тери-
торијата на Република Македонија. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е неговиот претседател Билјана Переска 
од Прилеп, со живеалиште на ул. �Киро Крстески-
Платник� бр. 28. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 22/2002. 
            (23438)  

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Рег. Згф. бр. 28/2002 од 20.08.2002 година, во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд Тетово, под Рег. Згф. бр. 28/2002 се запи-
шува Спортско риболовно здружение ШКУМБИМИ од 
Тетово. 
Работата и активностите на здружението е здружу-

вање на членството поради организирано развивање на 
риболовните способности и развојот на риболовниот 
спорт, порибување на реки и езера, стриктно примену-
вање на забраните за риболов, унапредување на клуп-
ско риболовниот спорт, организирање на натпревари со 
други риболовни здруженија и сл.  
Седиштето на здружението е во Тетово на ул. �Ко-

рушка� бр. 14, а истото ќе делува на подрачјето на оп-
штина Тетово и пошироко. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 28/2002. 
            (23574) 

__________ 
 

Основниот суд во Крива Паланка, со решението Зг. 
бр. 3/2002 од 27.06.2002 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Крива Паланка го запиша здружението под име: 
Здружение на печуркари �БУКОВКА� од с. Петралица, 
под рег. бр. 3/2002. 
Цели на здружението се: стручно усовршување и 

образование на своето членство од областа на печур-
карството, непосредно запознавање на производители-
те на печурки со најсовремени достигнувања во наука-
та и праксата кај нас и во светот, преземање мерки за 
заштита на печурки, организирање стручни предавања, 
маркетинг и слично. 
Седиштето на здружението е во с. Петралица. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Весна Јовановска од с. Петралица.  
Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 3/2002. 
            (23575) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. 
бр. 29/2002 од 23.08.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани �Палома� Прилеп. 
Основните цели и задачи се: реализација на разно-

видни активности со кои ќе се остваруваат и задоволу-
ваат социјални, хуманитарни, едукативни и здравстве-
ни цели, подобрување на меѓуетнички односи во оп-
штината Прилеп и околните места, организирање на 
младински работни акции и заштита на  младите од 
криминал и дрога и организирање на хуманитарни и 
културни активности со организирање на културно-
спортски натпревари и користење на од тоа добиените 
средства за финансирање на хендикепирани деца и де-
цата без родители. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. �Ди-

ме Димески� бр. 18 во Прилеп, а истото дејствува на 
територија на Република Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Рубин Аризанко-
ски од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, на ул. �Диме 
Димески� од Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 29/2002. 
            (23576) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со свое правосилно ре-
шение Рег. Згф. бр. 28/2002 од 27.08.2002 година, во 
судскиот регистар на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша основањето на Здружението на граѓани 
под име Здружение за одржување и доизградба на ма-
настирот �Св. Атанас� од село Дреновци-Прилеп. 
Основните цели и задачи на здружението се: орга-

низирање на своите членови и координирање и усогла-
сување на нивната работа околу започнатите активно-
сти за уредување и изградба на пат што води до мана-
стирскиот комплекс или пробивање на нов пат за подо-
бар пристап до манастирот и неговата околина, обно-
вување и промена на целата електрична инсталација на 
манастирскиот комплекс со негово осветлување за по-
добар престој на верниците, посетителите и гостите во 
ноќно време, изведување на градежно-занаетчиски ра-
боти, малтерисување и варосување на неговите конаци 
и нивна доградба со трпезарија, како и нивно опрему-
вање, изградба на фурна што ќе се го опслужува мана-
стирот, верниците и гостите, грижа за материјалното и 
финансиското помагање, прибирање на доброволни па-
рични средства, донесени од правни и физички лица и 
нивно наменско користење, преземање на мерки и 
активности за совладување на проблемите врз основа 
на принципот на солидарност и принципот на општо 
корисни и заеднички интереси на сите членови, пра-
вославни верници и посетители на манастирот, редов-
но одржување на богослужба во манастирот, користе-
ње на манастирските простории од заинтересирани 
граѓани, одржување на манастирскиот комплекс, а по-
себно редот, мирот и хигиената на истиот и соработка 
со други организации, здруженија и фондации во РМ и 
надвор од неа. 
Седиштето на здружението е во манастирскиот 

комплекс �Св. Атанас� во село Дреновци-Прилеп, а 
здружението се организира и делува на подрачјето на 
село Дреновци, неговата околина и на подрачјето на 
поранешната прилепска општина. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Аце Јорданоски од Прилеп, ул. �Мире 
Цилкоски� бр. 12. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 28/2002. 
                                        (23658) 

__________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 19/2002, Здружение на 
граѓани со име Еколошко Друштво Еделвајс - Струми-
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ца кое е основано заради унапредување и заштита на 
животната средина.  
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Браќа Миладинови� бр. 18, Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица ЗГФ.бр. 19/2002. 
                                                                            (24373) 

___________ 
 
Се брише и престанува да постои  здружение на 

граѓани со име Еколошко Друштво Еделвајс - Струми-
ца кое беше регистрирано под ЗГФ. бр. 19/2002 година.  
Од Основниот суд во Струмица ЗГФ.бр. 19/2002. 
                                                                            (24374) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува здружението на граѓани под име: 
Фудбалски клуб �Еурофудбал� - Охрид, под Рег. згф. 
бр. 29/02 година од 04.09.2002 година. 
Здружението на граѓани има за цел: развој на фуд-

балскиот спорт во Охрид и Р. Македонија; донесување 
програми за развој и унапредување на работата на клу-
бот, учествува во реализација на системот на натпрева-
ри што ги организира Фудбалскиот сојуз на Македони-
ја; прифаќање организација на  фудбалски натпревари 
за сите категории, како и организација на меѓународни 
средби во фудбалот, кои ќе му ги довери ФСМ; органи-
зира тренажен процес и подготовки на членови на клу-
бот; реализира програма за надградба на  стручните ка-
дри во клубот; дава иницијатива за соработка со орга-
низации кои реализираат програми што се значајни за 
развојот на фудбалскиот спорт и  клубот; води доку-
ментација за своето членство; води документација за  
одржаните тренинзи, натпревари кои ги организира 
клубот и издава годишен билтен на клубот; се грижи за 
набавка на одржување на неопходната опрема  рекви-
зити за организација на тренинг и натпревари за своите 
членови; се грижи за подобрување на материјалната 
основа за работа на клубот; води евиденција за спорти-
стите, спортските работници, фудбалската школа и 
секциите; води грижа за здравствената заштита на 
активните членови на клубот; да извршува и други ра-
боти и задачи утврдени со Законот за спорт, статутот и 
други акти. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Кар-

пош Војвода� бр. 39-2/26 каде и дејствува. 
Овластеното лице за застапување на здружението е 

Целески Данчо од Охрид, ул. �Галичица� бр. 33-26/3, 
Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. згф.бр. 29/2002. 
                                                                            (24088) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III 

Рег. зг. бр. 24/02 од 16.05.2002 година, во регистарот на 
здружение на граѓани и фондации го запиша следново:  
Се одобрува упис во регистарот на здружение на 

граѓани и фондации на Авто мото клуб Тумац - скрате-
но АМК Тумац со седиште на ул. �Македонска косов-
ска бригада 20� бр. 3, Скопје.  
Основни цели и задачи на здружението се: да ги ко-

ординира и усогласува програмските активности во об-
ласта на спортот на Авто мото сојуз на Македонија са-
мостојно и во соработка со АМСМ, да ја развива и уна-
предува спортската култура, спортскиот дух, спортски-
от автомобилизам и моторциклизам, да работи на 
оформување на квалитетни спортисти и спортски 
педагози, организира спортски натпревари во автомо-
билизам и  мотоциклизам, да учествува со свои члено-
ви-натпреварувачи на натпревари што се бодираат во 
државниот шампионат на Македонија во автомобили-
зам и  мотоциклизам; да ги застапува интересите на 
членовите кај надлежните  државни органи при донесу-

вање на прописи од интерес на членовите; покренува 
иницијатива за донесување на закон за унапредување 
на  спортот; се грижи за афирмација на републиката на 
меѓународен спортски план; за спречување на нелојал-
ната конкуренција и монополска положба помеѓу спор-
тистите, се грижи за обезбедување и подготвување на  
спортските автомобили  како и за нормални работи на 
клубот како што се спортски објекти, општествени 
простории, стручен кадар, опрема, резервни делови;  ги 
развива и проширува самостојно и во соработка со 
АМСМ пријателските спортски односи со другите  
АМК и АМД во градот и пошироко; врши и други ра-
боти и задачи кои се од заеднички  интереси на члено-
вите на клубот. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

жение на граѓани и фондации Авто мото клуб Тумац - 
скратено АМК Тумац се стекнува со својство на прав-
но лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. згф.бр. 

24/02.                                                                         (24182) 
___________ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ бр. 21/2002, Здружение на гра-
ѓани со име Планинарско - Еколошко Друштво �Едел-
вајс� - Струмица кое е основано заради унапредување 
и заштита на животната средина и развивање на плани-
нарскиот спорт.  
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
бул. �Браќа Миладинови� бр. 18, Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица ЗГФ.бр. 21/2002. 
                                                                            (24360) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1353 се запишува здружението на 
граѓани Клуб во мал фудбал ТЕГОЛА-ГРАМОС, со 
скратено име КМФ ТЕГОЛА-ГРАМОСИ, со седиште 
во Скопје, на ул. �Партизански одреди� бр. 149, меза-
нин 2 - Порта Влае.  
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Владимир Костовски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на омасовување и развој на фудбалскиот спорт 
во мал фудбал, особено со помладите категории, каде-
ти како и учество и организација на државни и меѓуна-
родни натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 128/02. 
                                                                             (24349) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1348 се запишува здружението на 
граѓани Македонско научно друштво на историчарите 
на уметноста - МАНДИУМ, со скратено име МАНДИ-
УМ, седиште во Скопје, на ул. �Евлија Челебија� бб.  
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Донка Барџиева Трајковска 
од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на презентација на резултатите од проучувањата 
од интерес за афирмацијата на уметничкото наследство 
и културната историја на Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 09.07.2002 година.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 140/02. 
                                                                             (24350) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 

54/02 од 05.09.2002 година го запиша  Здружението на 
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студенти по право во Универзитетот на Југоисточна 
Европа - Тетово, со седиште во Тетово во просториите 
на правниот факултет на Универзитетот. 
Работата и активноста на здружението на студентите 

ќе се однесува на промовирање, воспоставување и разви-
вање на взаемно почитување, соработка и лични контакти 
меѓу студентите на правото од земјата и странство, да ги 
подготвува студентите по право и младите правници за 
професионален живот, создавање можности за студентите 
за изучување на други правни системи и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на Тетово и пошироко. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на 

правно лице и може да почне со работа од 05.09.2002 
година.  
Од Основниот суд во Тетово, РЕГ.ЗГФ. бр. 54/02. 
                                                                             (24351) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Неготино под реден број 
8/02, се запишува Здружението на Организација на же-
ни демократска жена од Неготино. 

 Здружението се регистрира поради остварување на 
правата и интересите на жените, подобрување на по-
ложбата на жените во општеството, подигнување на 
културата на жените, младите и децата, образованието, 
човековите права, здравство, екологија и соработка со 
други организации и здруженија, како и други цели и 
задачи утврдени со Статутот на Здружението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино. 
Од Основниот суд во Неготино, РЕГ.ЗГФ. бр. 8/02. 
                                                                             (24593) 

___________ 
 
Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации 

при Основниот суд во Неготино под реден број 7/02, се 
запишува Здружение на граѓани Фудбалски клуб �АН-
ТИГОНА 2002� Неготино со седиште во Неготино. 

 Здружението се регистрира поради развој, унапре-
дување и афирмирање на Фудбалскиот спорт, органи-
зирање на спортски активности, воспитување и изгра-
дување на спортски дух, редовно учество на натпрева-
рувања во лигата на Република Македонија, учество на 
Меѓународни натпревари и афирмација на македонски-
от спорт, унапредување на здравствената заштита на 
спортистите и други цели и задачи утврдени со Стату-
тот на Здружението. 
Од Основниот суд во Неготино, РЕГ.ЗГФ. бр. 7/02. 
                                                                             (24594) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 26 и Ст. бр. 40/2002 од 03.09.2002 година е 
отворена стечајна постапка на должникот Земјоделска 
задруга �Галеб� Ц.О. увоз-извоз с. Тркање - Кочани. 
За стечаен судија е одреден судијата Здравков Си-

мијон од Основниот суд во Кочани. 
За стечаен управник е одреден Јорданов Ванчо, 

дипломиран инженер агроном од с. Спанчево. 
Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена од 

објавувањето на огласот да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски да ги намират без одлагање, на стечајниот управ-
ник за стечајниот должник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 

Во пријавата да се означи предметот на кои постои 
разлачно право, начинот и основот на засновање на 
правото како и обезбеденото побарување. 
Се закажува рочиште на Собирот на доверителите 

(испитно рочиште) за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања за 07.10.2002 година во 9,00 
часот, во судница бр. 1 и рочиште на Собранието на 
доверителите на кое врз основа на извештајот на сте-
чајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за пона-
тамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 
14.10.2002 година во 9,00 часот судница 1 во овој суд. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

05.09.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (24400) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
152/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговец поединец за производство 
леб и бели пецива Ѓоре Благоја Ристовски БЕЛА РОЗА 
Прилеп Т.П. со седиште на ул. �Фрушка Гора� бр. 
11/33, Прилеп запишан во регистарска влошка 
01003205?-6-03-000 на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка 3000200000 во Комерцијална банка АД - 
Скопје филијала Прилеп, со дејности производство на 
леб и бели печива. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради тоа што должникот не-
ма имот ни за покривање на трошоците на стечајната 
постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (24595) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 

Ст. бр. 179/02 од 06.09.2002 година отвори стечајна 
постапка на должникот ТД за производство на лимена 
амбалажа �Плам-Бит� АД Битола, дејност производс-
тво, жиро сметка 40300-601-2939 во Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки. 
За стечаен судија го определи Симеон Шопов суди-

ја на Основниот суд во Битола и член на стечајниот со-
вет. 
За стечаен управник  се определи Љубе Стојанов-

ски со адреса на ул. �Васил Брклевски� бр. 38, Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на решението во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник на адреса на должникот. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски да ги  исполнуваат на стечајниот управник.  
Се  закажува рочиште на Собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) кое ќе се одржи на 25.10.2002 година 
во 10,00 часот, судница бр. 31,  во Основниот суд во 
Битола. 
Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 

ден 06.09.2002 година, во 12 часот. 
Од Основниот суд во Битола.                         (24596) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
157/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговско друштво за трговија, 
производство и услуги Верка Методија Петкоска РУЖ-
НИЦИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, со седиште 
на ул. �Томе Никле� бр. 77, Крушево запишан во ре-
гистарска влошка 010138?0-8-01-000 на Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка 24020000088878 во Балкан-
ска банка АД - Скопје филијала Крушево, со дејности 
трговија на мало во продавници, претежно со храна, 
пијалаци и тутун. 



Стр. 22 - Бр. 73 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 септември 2002 
 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради престојна неизбежна 
неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (24599) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение Ст. бр. 134/98 од 11.05.1999 година е заклуче-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги �ЕКВИЛИБРИУМ� од 
Скопје, со седиште на ул. �Мреџичка� бр. 23 и  жиро 
сметка 40100-601-191383, се заклучува.   
По правосилноста на решението, должникот ќе се 

избрише од  регистарот на претпријатијата при овој 
суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (24717) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решениe 

на овој суд Ст. бр. 161/96 од 31.03.1998 година, отво-
ри стечајна постапка над ЗППЗ �Звезда� Штип од 
Штип. 
За стечаен управник е именувана Јагода Георгие-

ва  дипломиран правник од Штип. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-

ник да  ги пријават своите побарувања во рок од 15 
дена од денот на објавувањето во �Службен весник 
на РМ�, во два примерока со докази, кај стечајниот 
управник. 
Се закажува рочиште за испитување на пријаве-

ните побарувања на доверителите на стечајниот 
должник на ден 14.10.2002 година, во 10 часот во 
просториите на Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24767) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

156/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, услуги 
и трговија на големо и мало Кимоски Марјан КМ 
КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на 
ул. �Круме Волнароски� бр. 66 запишан во регистарска 
влошка 01011316?-8-03-000 на Основниот суд во Бито-
ла, со жиро сметка 300020000198106 во Комерцијална 
банка АД  Скопје самостојна филијала во Прилеп, со 
дејности  трговија на мало во продавници, претежно со 
храна, пијалаци и тутун. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот  должни на единствениот ос-
новач.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (24769) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

152/2002 од 02.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Приватно претпријатие за промет, 
превоз на патници и туризам ЕВРОФЛАЈ експорт-им-
порт Прилеп П.О.  со седиште на ул. �Трајко Тарцан� 
бр. 43, запишан во регистарска влошка 1-9492 со жиро 
сметка 41100-601-17772 во Агенцијата за блокирни 
сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за 
покривање на трошоците на постапката.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (24770) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

154/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Претпријатие за услуги и трговија 
на големо и мало ГЕНИКОМ увоз-извоз П.О. Прилеп 
со седиште на ул. �Борка Спиркоски� бр. 15, запишан 
во регистарска влошка 1-2729 на Окружниот стопански 
суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-7566 во Аген-

цијата за блокирани сметки, со дејности трговија на го-
лемо со мешовити стоки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за 
покривање на трошоците на постапката.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (24771) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 189/02 

од 03.09.2002 година над Приватното претпријатие 
�Слапер� со дејност трговија и жиро сметка 40301-601-
81498, при Агенцијата за блокирани сметки, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24835) 

_______________________________________________ 
 

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

решението на овој суд П. Трег. бр. 2990/2002 од 
30.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02029552?-3-01 -000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ МЕДИА Тони и 
др. ДОО Скопје, Градски стадион б.б. 
За ликвидатор се именува Тодевски Душко и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24539) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд П. Трег. бр. 4260/2002 од 
22.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02007433?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор на Друштвото за произ-
водство, промет и инженеринг ДОКТОР С Милан и 
други ДОО Скопје, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 6. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за производство, промет и инженеринг 
ДОКТОР С Милан и други ДОО Скопје, ул. �Петар 
Поп Арсов� бр. 6. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (24540) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд П. Трег. бр. 4400/2002 од 
10.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02024521?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДЕЛИКАТЕС Б-С Бранко и 
др. ДОО увоз-извоз, ул. �Илинденска� бб, Тетово. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-
ЛИКАТЕС Б-С Бранко и др. ДОО увоз-извоз, ул. 
�Илинденска� бб, Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24541) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд П. Трег. бр. 3941/2002 од 
9.7.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02022713?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на 
ДООЕЛ на Друштвото за трговија, транспорт, произ-
водство и услуги ТАКИ Абдула ДООЕЛ, Скопје, ул. 
�Мара Междуречка� бр. 55. 
За ликвидатор се запишува Кирил Бумбароски и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24542) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд П. Трег. бр. 4041/2002 од 
3.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 
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02020815?-803-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги АПИСТЕН - МДМ Душан 
ДООЕЛ, бул. �Јане Сандански� бр. 107/3-27, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Сабит 

Алијевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24543) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд П. Трег. бр. 3781/2002 од 
12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02004076?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор и престанокот со работа 
на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги АУДИ-
ОФОН ДООЕЛ Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 
18/4. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24544) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд П. Трег. бр. 4491/2002 од 
30.8.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02025996?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на 
ДОО на Друштвото за деловни услуги, маркетинг и 
промет ДД КОМ Стојка и други ДОО експорт импорт 
Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 127/1-5, Скопје. 
Се запишува ликвидатор Димитровска Мирјана, ул. 

�Јани Лукровски� 10/44, Скопје, тел. 171-599. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24545) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд П. Трег. бр. 4782/2001 од 
4.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02039738?-3-03 -000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ТАЈМИШТЕ КОМПАНИ 
ДОО увоз извоз Скопје, ул. �Елисие Поповски Марко� 
бр. 10/20. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Драган Митаноски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24546) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд П. Трег. бр. 4239/2002 од 
31.7.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02011366?-8-09 -000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за промет и услуги МИМИ-ПРОМЕТ Лиди-
ја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Гоце Делчев� бр. 24, 
с. Стајковци. 
За ликвидатор се запишува Соколовска Татјана и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24547) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд П. Трег. бр. 4493/2002 од 
30.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02018860?-8-01 -000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за трговија на големо и мало ЕМСИБО 
Емилија ДООЕЛ, ул. �Драчевска� бр. 108, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Драги Трпевски и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24548) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд П. Трег. бр. 4324/2002 од 
20.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 

02022912?-8-01 -000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија 
и услуги ОРХАН КОМПАНИ Шинази ДООЕЛ увоз-из-
воз, ул. �Борис Кидрич� бр. 98, Гостивар. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштво за трговија и услуги ОРХАН КОМПАНИ 
Шинази ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Борис Кидрич� бр. 98, 
Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24550) 

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

шението на овој суд П. Трег. бр. 3987/2002 од 22.07.2002 
година, во регистарската влошка бр. 02021937?-8-03 -
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
ликвидатор на Друштвото за производство, услуги и тр-
говија ФОРУМ ТПМ Миодраг ДООЕЛ Скопје, ул. �Вла-
димир Комаров� бр. 36-2/16, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Сабит 

Алијовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24551) 

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

шението на овој суд П. Трег. бр. 4250/2002 од 28.08.2002 
година, во регистарската влошка бр. 02035551?-8-01 -
000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со 
работа на Друштвото за производство, трговија, превоз 
и интелектуални услуги УНИВЕРЗАЛ А ДООЕЛ увоз-
извоз Кратово, ул. �Гоце Делчев� бр. 22. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, трговија, превоз и инте-
лектуални услуги УНИВЕРЗАЛ А ДООЕЛ увоз-извоз 
Кратово, ул. �Гоце Делчев� бр. 22. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24552) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава недвижен имот-земјиште во К.О. Горно 

Соње, построен на: К.П. бр. 535, план 5, скица 5,  со 
површина од 483 м2, за цена од 5-евра по метар квадра-
тен, сопственост на Јелена и Љубомир Симоновски од 
Скопје, ул. �Наум Охридски� бр. 2-а, сопственици на 
по 1/2 идеален дел од имотот.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседи чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, 

ул. �Наум Охридски� бр. 2, Скопје.                      (24475) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот-нива класа 6 со површи-

на од 1.100 м2 на КП 1696/6 и нива класа 6 со површи-
на од 1.275 м2 на КП 1696/7 во Скопје, КО Добри Дол 
во место викано �Осоец�, сопственост на Димитров 
Драган со живеалиште на ул. �Козле-6� бр. 17, Скопје 
по цена од 62.000 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство на 
купување на земјиштето. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Петар Митков на бул. �Јане Сандански� бр. 
7, л. 19, Скопје.                                                        (24749) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива построена 

во КО Бадар, на КП  број 553, план 6, скица 9, место 
викано �Бубаќи�, класа 6, со површина од 2020 метри 
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квадратни, сопственост на Трајан Трајановски од 
Скопје, за цена од 62.000,00 денари.   
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зорица Пулејкова, ул. Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје.                   (24750) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива класа 5 со површи-

на од 520 м2 на КП 795 во Скопје, КО Долно Соње во 
место викано �Огради�, сопственост на Јаковчевски 
Богоја со живеалиште во с. Долно Соње, Скопје по це-
на од 80.000 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство на 
купување на земјиштето. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Петар Митков на бул. �Јане Сандански� бр. 
7, л. 19, Скопје.                                                        (24752) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 

КО Лишиќ, и тоа: КП. бр. 525 дел 1, план 005, скица 
005, место викано �Прогонот�, култура - лозје, класа 1, 
со вкупна површина од 1747 м2   и КО Глишиќ, КП. бр. 
527, план 005, скица 006, место викано �Прогонот�, 
култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 291 м2. 
Сопственост на Смиљана Карова, Анка Гурева, Лазар 
Поп Ицов од Кавадарци и Лазар Поп Ицов од Скопје, 
евидентирано во Имотен лист  бр. 715 издаден од Др-
жавен завод за геодетски работи Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 

 Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи  со земјиштето 
кое што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (24588) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 2,  

КП 10803, план 6, скица 18, викано месото �Оградите�, 
катастарска култура 14100 - лозје, класа 1 со вкупна  
површина од 1722 м2  сопственост на Душан Бакев од 
Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседи чие земјиште граничи  со земјиштето  
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (24589) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште  и тоа цела КП  

бр. 386-4-8 пасиште од 4 класа на м.в. �Болјоница� во 
површина од 942 м2 запишана во ПЛ бр. 20 за КО Се-
нокос сопственост на Максути Зулфиќар Сулејман од 
с. Сенокос за купопродажна цена од 150.000,00.   
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 

на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                (24590) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште  и тоа цела КП бр. 

175/2 нива од 4 класа на м.в. �Нива од Емрула� во по-
вршина од 1296 м2 запишана во ПЛ бр. 100 за КО Мало 
Турчане сопственост на Алиу Рашида Муртезан од Го-
стивар за купопродажна цена од 150.000,00.   
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                  (24591) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-

тура нива на КП  бр. 3330 во м.в. �Бакалица�, класа 2  
во површина од 1971 м2 заведена во Имотен лист број 
2076 за КО Варош, за цена од 3 евра во денарска про-
тиввредност за еден метар квадратен, сопственост на: 
Петреска Нада од Прилеп, ул. �Ѓ. Ѓорески� бр. 8-1/4; 
Пепељугоски Јован ул. �Борка Лопач� бр. 118 Прилеп - 
1/2 и Црвенкоска Марија, ул. �Б. Талески� бр. 73 При-
леп - 1/4.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите кои граничат  со погоренаведени-
те парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                         (24592) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1309411/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Тефики Урим, с. Г. Речица, Тетово.             (24782) 
Пасош бр. 1371543/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Љазим Исмани, с. Рашче, Скопје.            (24800) 
Пасош бр. 0934791 издаден од СВР-Скопје на име 
Камбер Ремзи, ул. "371" бр. 1, Скопје.       (24804) 
Пасош бр. 1421128/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитрова Александра, ул. "А. Гусларот" бр. 16, 
Скопје.                                                       (24817) 
Пасош бр. 616766/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Исени Исмаиљ, с. Никуштак, Куманово.      (24818) 
Пасош бр. 0801540 на име Вангел Божиновски, ул. 

"Питу Гули" бр. 49/1, Битола.          (24822) 
Пасош бр. 0922624 на име Прентоска Митана, Ст-ру-
га.                                                                    (24823) 
Пасош бр. 1350515 издаден на име Ислами Лејла с. 
Вапчиште, Гостивар.         (22294) 
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Пасош бр. 1129439/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Виктор Трифуновски, ул. "1558" бр. 58-а, Скопје. 

                                                                    (24832) 
Пасош бр. 1161821 на име Гелевски Ванчо, ул. "Г. 
Делчев" бр. 69-33, Кавадарци.                               (24824) 
Пасош бр. 1147871 на Тасевски Горан, с. Сопотско, 
Ресен.                                                                        (24820) 
Пасош бр. 1484756 на име Рамадани Азби, с. Добри 
Дол, Гостивар.                                                         (24058) 
Во огласот објавен во Службен весник бр. 81/2001 за 
пасош бр. 782611 на име Кукунесоска Весна, ул. "Нико 
Нестор" бр. 10 наместо Радовиш треба да стои Струга.  

                                                         (24374) 
Пасош бр. 1294894/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ибрима Сулејман, ул. "Гарсија Лорка" бр. 16-а, Скопје.
                                                                    (24840) 
Пасош бр. 0032213 издаден од СВР-Скопје на име Зо-
ран Ангелов, ул. "Жегљане" бр. 52-б, Скопје.     (24842) 
Пасош бр. 1441429/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Селмани Беким, с. Лојане, Куманово.           (24845) 
Пасош бр. 427793 издаден од СВР-Скопје на име Јо-
ванов Благоја, ул. "В. Комаров" бр. 12-4-17, Скопје. 

                                                                   (24850) 
Пасош бр. 1108171 на име Реџепи Шерсим, с. Бачиш-
та, Кичево.                                                     (24896) 
Пасош бр. 1276836 на име Амет Абази, с. Чолопек, 
Тетово.                                                      (24897) 
Пасош бр. 0330694 на име Керимова Ѓулсадет, ул. "Ј. 
Пиперката" бр. 3, Битола.                        (24898) 
Пасош бр. 0783667 на име Ризваноска Фатиме, с. 
Броштица, Дебар.                                     (24900) 
Пасош бр. 1230864 издаден од СВР-Скопје на име 
Куртишовски Сулејман, с. Морани, Скопје.        (24913) 
Пасош бр. 1441958 на име Шаќири Севдаиљ, ул. 

"Трнотравска" бр. 86, Куманово.                          (23966) 
Пасош бр. 1466061 на име Јанев Јакимчо, с. Василево 
бр. 70, Струмица.                                     (25041) 
Чекови од тековна сметка бр. 1919287 од бр. 372800 
до бр. 372811 , бр. 5555257 и бр. 5555264 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановска 
Виолета, Скопје.                                     (24715) 
Чекови од тековна сметка бр. 4630978 од бр. 5544809 
до бр. 5544828 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Орданов Томислав, Скопје.          (24751) 
Чекови од тековна сметка бр. 9820194 од бр. 775119 
до бр. 775122 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Наумовска Васка, Скопје.             (24787) 
Чекови од тековна сметка бр. 1653706 од бр. 1011763 
до бр. 1011771 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лазовски Славко, Скопје.              (24788) 
Чекови од тековна сметка бр. 11571585 од бр. 371528 
до бр. 371534 и од бр. 9898 до бр. 9902 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Алексиќ Бил-
јана, Скопје.                                     (24825) 
Чек од тековна сметка бр. 9252561 со бр. 00030064-

04446 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Црнициќ Стојко, Скопје.                      (24830) 
Чекови од тековна сметка на име Поповски Глигор, 
Куманово.                                                    (24851) 
Работна книшка на име Хавзију Кадри, Скопје. 
                                                                   (24630) 
Работна книшка на име Екрем Ајвази, с. С. Коњари, 
Скопје.                                                     (24638) 

Работна книшка на име Спасо Златков, Радовиш.  
                                                                   (24725) 

Работна книшка на име Ајрули Лумније, с. Лопате, 
Куманово.                                                    (24729) 
Работна книшка на име Стојче Донев, Скопје. 
                                                                    (24731) 
Работна книшка на име Ислами Шефки, с. Лојане  
Куманово.                                                     (24732) 
Работна книшка на име Сашо Беличевски, Ресен. 
                                                                    (24734) 
Работна книшка на име Ложанкоски Јордан, Струга.

                                                                    (24738) 
Работна книшка на име Џамил Сејдини, ул. "С. Сан-
даски" бр. 42, Кичево.                        (24739) 
Работна книшка на име Василевска Кристина, Ско-
пје.                                                                    (24753) 
Работна книшка на име Кирил Јовчевски, Скопје. 
                                                                   (24775) 
Работна книшка на име Лаура Салихи, Скопје. 
                                                                    (24777) 
Работна книшка на име Фезули Иса,Скопје.    (24778) 
Работна книшка на име Ѓуровиќ Владимир, Скопје.

                                                                   (24783) 
Работна книшка на име Нуредин Абази, Скопје. 
                                                                    (24786) 
Работна книшка на име Мена Авди, Струга.    (24791) 
Работна книшка на име Гламновска Гордана, ул. 

"Партизанска" бр. 86, Битола.                      (24792) 
Работна книшка на име Исуфи Албиона, с. Опае, Ку-
маново.                                                        (24794) 
Работна книшка на име Јонузовски Јонуз, с. Батинци, 
Скопје.                                                      (24795) 
Работна книшка на име Исуфи Бујар, с. Опае, Кума-
ново.                                                                   (24796) 
Работна книшка на име Фиданка Лазарва, Кочани.    

                                                                (24797) 
Работна книшка на име Андонов Игор, ул. "Солидар-
ност" бр. 50, Штип.                                     (24801) 
Работна книшка на име Брзанов Стојан, Гевгелија.  

                                                                  (24802) 
Работна книшка на име Алиевски Азис, с. Канатлар-
ци, Прилеп.                                                     (24811) 
Работна книшка на име Насер Етеми, с. Неготино, 
Гостивар.                                                    (24813) 
Работна книшка на име Рефет Салију, Гостивар. 
                                                                    (24814) 
Работна книшка на име Садиковиќ Бајрам, Скопје. 
                                                                    (24828) 
Работна книшка на име Ицмарев Јован, Скопје. 
                                                                   (24829) 
Работна книшка на име Ален Николов, Скопје. 
                                                                    (24831) 
Работна книшка на име Бојковски Димче, Скопје. 
                                                                    (24843) 
Работна книшка на име Никовски Слободан, Скопје.

                                                                    (24844) 
Работна книшка на име Руфат Рамадани, с. Кондово, 
Скопје.                                                     (24849) 
Работна книшка на име Смилевски Борче, ул. "М. Гу-
бец" бр. 22, Битола.                                     (24852) 
Работна книшка на име Стојменов Моме, Крива Па-
ланка.                                                       (24855) 
Работна книшка на име Јане Младеновски, Крива Па-
ланка.                                                      (24856) 
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Работна книшка на име Еминова Фејмије, Делчево.   

                                                                  (24860) 
Работна книшка на име Карова Вера, Кочани. 
                                                                    (24865) 
Работна книшка на име Донев Ванчо, бул. "ЈНА" бр. 

18/18, Штип.                                                    (24868) 
Работна книшка на име Стоилов Димче, Злеово, Ра-
довиш.                                                      (24869) 
Работна книшка на име Чукова Даница, Стар Дојран, 
Гевгелија.                                                     (24872) 
Работна книшка на име Неделковски Драгољуб, Ско-
пје.                                                                   (24874) 
Работна книшка на име Ковачев Горан, ул. "Прохор 
Пчински" бр. 9, Велес.                         (24875) 
Работна книшка на име Димовски Борче, нас. Чашка, 
Велес.                                                       (24877) 
Работна книшка на име Јонуз Исмаилов, Скопје. 
                                                                   (24878) 
Работна книшка на име Матески Пецо, ул. "Ј. Пипер-
ката' бр. 44, Кичево.                                     (24885) 
Работна книшка на име Тефик Реџепи, Гостивар. 
                                                                    (24886) 
Работна книшка на име Шенази Ејупи, с. Чегране, 
Гостивар.                                                    (24887) 
Работна книшка на име Имери Мемеди, с. Форино, 
Гостивар.                                                     (24888) 
Работна книшка на име Шаган Салиу, с. Чегране, 
Гостивар.                                                     (24889) 
Работна книшка на име Шенѓул Сејфули, Гостивар.

                                                                   (24903) 
Работна книшка на име Африм Фејзулаи, Гостивар.

                                                                    (24904) 
Работна книшка на име Радивојевиќ Сузана, Скопје.

                                                                   (24905) 
Воена книшка на име Ѓорѓиевска Марина, Скопје.  

                                                                   (24846) 
Воена книшка на име Настовски Петар, ул. "Илин-
денска", Кавадарци.                        (24873) 
Свидетелство од 7-мо одделение на име Џемаили 
Шехип, с. Калиште, Гостивар.                      (24720) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Горгиев 
Бранко, Радовиш.                                       (24722) 
Свидетелство од 8 одделение на име Пејчева Ирина, 
Радовиш.                                                    (24723) 
Свидетелство од 1-ва година на име Ставров Кире, 
Радовиш.                                                    (24724) 
Свидетелство од 5 одделение на име Мемедоски 
Мевмед, с. Дебреште, Прилеп.                      (24726) 
Свидетелство од 7 одделение на име Метоски Агим, 
с. Дебреште, Прилеп.                         (24727) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Браќа 
Рибар" на име Крстиќ Горица, с. Четирце, Куманово.   

                                                  (24728) 
Свидетелство на име Сејдија Афродита, с. Вак-синце, 
Куманово.                                       (24730) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "П. То-
шев" на име Ранаданоски Ферат, с. Десово, Прилеп.  

                                                                 (24733) 
Свидетелство на име Лирија Алиевска, с. Кишава, 
Битола.                                                                    (24737) 
Свидетелство на име Јасин Луш, Гостивар.      (24740) 
Свидетелство на име Шпреса Алими,Тетово.  (24741) 
Свидетелство од 8 одделение на име Муареми Хасип, 
с. Порој, Тетово.                                       (24742) 

Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 
ДСУ "Цар Самоил" на име Мазес Јајовска, Ресен. 

                                                                   (24745) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДУЦ "Георги 
Димитров"-Скопје на име Роберт Тодоровски, Скопје.
                                                                   (24747) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ во с. 
Ракотинци - Скопје на име Лутфи Емровски, с. Црн 
Врв, Скопје.                                                     (24784) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алији Исман, с. 
Липково, Куманово.                        (24793) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорѓиев Горан, 
ул. "Еврејска" бр. 52, Штип.                      (24798) 
Свидетелство од 8 одделение на име Владо Арсов, 
Штип.                                                                    (24799) 
Свидетелство на име Самет Амедов, с. Сливник, 
Велес.                                                                    (24803) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Ко-
нески" на име Димитриевска Елена, ул. "Ленинова" бр. 
77, Велес.                                       (24805) 
Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Б. Ко-
нески" на име Димитриевски Кристијан, ул. "Ле-
нинова" бр. 27, Велес.                                     (24808) 
Свидетелство од 4 одделение на име Хајрович Саида, 
с. Десово, Прилеп.                                     (24810) 
Свидетелство на име Алајдин Асани,Тетово.  (24815) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Митрова 
Роза, Гевгелија.                                                    (24819) 
Свидетелства на име Цветановски Дејан, Крива 
Паланка.                                                    (24854) 
Свидетелство од 2 одделение на име Јадранка Манев-
ска, с. Пчиња, Куманово.                        (24857) 
Свидетелство од 8 одделение на име Миле Јакимов, 
Берово.                                                      (24858) 
Свидетелство од 3 одделение на име Марков Зоран-
чо, Берово.                                                     (24859) 
Свидетелства од 1 до 4 година гимназија на име Спа-
севска Бети, ул. "Рударска" бр.7,Делчево.        (24861) 
Свидетелства од 1,  2 и 3 година гимназија на име 
Деспотовски Звонко, Мак. Каменица.       (24862) 
Свидетелства на име Георгиевски Николчо, Мак. Ка-
меница.                                                   (24863) 
Свидетелство од 3 година гимназија на име Стоиме-
новски Александар, Мак. Каменица.       (24864) 
Свидетелство од 8 одделение на име Виктор Василев, 
с. Караорман, Штип.                        (24866) 
Свидетелство од 2 година на име Коцев Гоце, ул. "Н. 
Карев" бр. 15, Штип.                       (24867) 
Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Билент Му-
мин, Радовиш.                                       (24870) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стоилковски 
Ванчо, Радовиш.                                       (24871) 
Свидетелство од 8 одделение на име Азис Алиоски, 
Прилеп.                                                        (24882) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Рус-
темоски Ергим, с. Норово, Прилеп.           (24883) 
Свидетелство за  4 година и диплома издадени од 
ГМУЦ "Ч.Ф.Даме"-Скопје на име Јанковиќ Оливер, 
Скопје.                                                   (24890) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 
од ЖУЦ " В. Тасевски "  Скопје на име Јанковиќ Оли-
вер, Скопје.                                                    (24891) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома за 
техничко училиште на име Милковски Сашо, ул. "На-
родна Револуција" бр. 88, Куманово.       (24894) 
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Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Кока Џеладин, Ско-
пје.                                                                    (24901) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
гимназијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Катерина 
Николовска, Куманово.                           (24902) 
Диплома за завршено средно земјоделско-училиште 
издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Џоко 
Павловски, с. Јанковец, Ресен.           (24743) 
Диплома издадена од Медицински факултет на име 
Давидова Вера, Скопје.                       (24776) 
Диплома од средно училиште на име Благоја Муса-
ревски, с. Дрмени, Ресен.                        (24826) 
Диплома на име Лабоски Тоде, Охрид.       (24895) 
Здравствена книшка бр. 1104000415034 на име Фати-
ма Џелова, Битола.                                     (24721) 
Здравствена книшка на име Коста Грујевски, ул. 

"Карпош" бр. 9/1/10, Битола.                      (24812) 
Здравствена книшка на име Виолета Трајчевска, ул. 

"Илинденска" бр. 89, Битола.                      (24816) 
Здравствена книшка на име Тони Димовски, ул. "Јад-
ранска" бр. 2/1, Битола.                        (24853) 
Здравствена книшка на име Оцедова Олгица, Велес.

                                                                    (24879) 
Здравствена книшка на име Петровски Филип, Велес.

                                                                    (24880) 
Здравствена книшка на име Кети Маркова, Велес.   

                                                                  (24881) 
Здравствена книшка на име Кулевски Зоран, Битола. 

                                                                       ( 24884) 
Здравствена книшка на име Чуклевска Љупка, Би-
тола.                                                                    (24892) 
Здравствена книшка на име Велевски Златко, с. Ива-
њевци, Битола.                                       (24893) 
Лична карта на име Гошески Ѓоре, ул."Борка Лопац" 
бр. 25, Прилеп.                                      (24809) 
Даночна картичка бр. 4030990116750 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Клевер, Скопје. 

                                                                    (24621) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име "Јанетурс" ДООЕЛ Николина Наумоска, Охрид.   

                                                                  (24754) 
Даночна картичка бр. 4030992189950 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Капедунум ДОО, 
Скопје.                                                                    (24841) 
Дипломатска карта бр. 2411/2001 издадена од Минис-
терство за Надворешни  работи-Скопје на име Роберт 
Еренстеин, Холандија, Скопје.         (24821) 
_______________________________________________ 
 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА 

 
Со решение на Основниот суд Скопје I - Скопје, П. 

Трег. бр. 2518/2001 од 20.09.2001 година, е запишано 
намеруваното намалување на основната главнина на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги ЈУКАБОСТ ДОО Скопје. 
Друштвото е согласно врз основа на барање на до-

верителите да им го исплати побарувањето или да им 
даде гаранција. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�.                           (24047) 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/215 

 
I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
1. Падобрански систем, со технички карактеристи-

ки и количина, наведени во Прилог бр. 1 на овој повик. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица реги-
стрирани за дејноста во согласност со предметот на на-
бавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за 
јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб., Скоп-
је, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цена, франко купувач, без пресметана царина, со 

посебно искажан ДДВ. 
3. Квалитет на средствата според техничките кара-

ктеристики на производителот, а согласно утврдени 
стандарди за наведеното средство од Прилог бр. 1 на 
овој повик. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Гарантен рок и 
7. Рок на важност на понудата. 
 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно член 24, 25 и 26 од 
Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копи-
ја од нотар) и тоа: 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(сертификат - атест за потекло и квалитет на понудени-
те средства, каталог-проспект), 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствената класифи-
кација на дејности (комплет), 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар (комплет), 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци, освен документите од алинеја втора. 
 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (утврдени согласно член 27, став 1, али-
неја втора од Законот за јавни набавки) и тоа: 

- квалитет     50 бода, 
- цена     40 бода, 
- начин на плаќање    10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

64/215 во еден оригинален примерок, заверен и потпи-
шан од одговорното лице на понудувачот и придруж-
ната документација од глава III. треба да бидат уредно 
доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки, на адреса: Министерство за одбрана на 
РМ, ул. �Орце Николов� бб., преку пошта, со предава-
ње во архивата на набавувачот или со предавање на 
Комисијата на лице место на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
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3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
за јавни набавки да достават писмено овластување од 
понудувачот за учество на јавното отворање. 

4. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето во дневниот печат и �Службен 
весник на РМ�, а јавното отворање на понудите, во 
присуство на понудувачите, кое ќе се одржи на 16-от 
ден од објавувањето во �Службен весник на РМ� (сме-
тајќи го и денот на објавувањето), во 10,00 часот, во 
просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. 
�Орце Николов� бб., Скопје. 

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
земаат за разгледување. 

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 02/28 21 70 и 28 30 85. 

                                          Комисија за јавни набавки 
___________ 

  
 Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/216 

ПО ВТОР ПАТ 
 
I. Предмет на набавка: 
1. Цистерна за млазно гориво ГМ-1, на моторно во-

зило, со капацитет од 20.000 литри, согласно технички 
карактеристики и стандарди, наведени во Прилог бр. 1 
на овој повик..................................1 парче 

 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, ре-
гистрирани за дејноста во согласност со предметот на 
набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот 
за јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, Скоп-
је, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени, франко купувач, без пресметана царина, со 

посебно искажанa акциза и ДДВ.  
3. Квалитет на средствата според техничките карак-

теристики на производителот, а согласно утврдените 
стандарди за наведеното средство од Прилог бр. 1 на 
овој повик. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Гарантен рок. 
7. Обезбеден овластен сервис и одржување и 
8
 

. Рок на важност на понудата. 
III. Со понудата потребно е да се достави докумен-

тација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни на-
бавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(сертификат-атест за потекло и квалитет на понудените 
средства, каталог-проспект), 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствената класифи-
кација на дејности (комплет), 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар (комплет), 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана на вршење на дејност. 

Бараната документација не смее да биде постара од 
6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора. 
Понудувачите се должни согласно член 58 од Зако-

нот за јавни набавки, заедно со понудата да достават и 
документ - доказ за обезбедена гаранција за учество во 
набавката, во  вид на депонирани средства или банкова 
гаранција, која не смее да биде во износ помал од 5% 
од вкупната вредност на набавката, заедно со вклучен 
ДДВ и други јавни давачки. 

 
IV. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора 
од Законот за јавни набавки и тоа: квалитет 50 бода, 
цена 40 бода, сервис и одржување 10 бода. 

 
V. Доставување на понудата: 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

64/216, во еден оригинален примерок, заверен и потпи-
шан од одговорното лице на понудувачот и придруж-
ната документација од глава III. треба да бидат уредно 
доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки, на адреса: Министерство за одбрана на 
РМ, ул. �Орце Николов� бб, преку пошта, со предава-
ње во архива на набавувачот или со предавање на Ко-
мисијата на лице место на самото јавно отворање. 

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

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
за јавни набавки да достават писмено овластување од 
понудувачот за учество на јавното отворање. 

4. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето во дневниот печат и �Службен 
весник на РМ�, а јавното отворање на понудите, во 
присуство на понудувачите ќе се одржи 16-от ден од 
објавувањето во �Службен весник на РМ� (сметајќи го 
и денот на објавувањето), во 10,00 часот, во простории-
те на Министерството за одбрана на РМ, ул. �Орце Ни-
колов� бб. Скопје. 

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
земаат за разгледување. 

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 02/28 21 70 и 28 30 85. 
 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/122 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на:  

2.1. Оброк сув редовен по спецификација од 1-5 во 
Список бр. 1. 
Списокот бр. 1 може да се подигне во Министерс-

твото за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје - соба 
708 во рок од пет дена од излегувањето на повикот во 
јавните гласила од 11-13 часот. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Набавката не е делива. 
Постапката се спроведува согласно Законот за јав-

ни набавки. 
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3. Содржина на понудата: 
- цена со пресметан  ДДВ (ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет  на понудениот производ и потекло, 
- рок на испорака.  
4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација (согласно член 46 
од Законот за јавни набавки) во оригинални примероци 
или заверени кај нотар и тоа: 

I - извод од регистрација на дејноста; 
II - документ за бонитет од Централниот регистар; 
III - доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
IV -  доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност; 

V - потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки; 

VI - технички можности за испорака на бараните 
стоки.  
Документите  III, IV и V не смеат да бидат постари 

од шест месеци.  
5. Доставување на понудата 
Понудата се доставува со предавање  на Комисијата 

на лице место на денот  и часот на јавното отворање. 
Во затворен коверт на горниот лев агол треба да стои 
ознаката �не отворај� и бројот на повикот, во средина-
та на ковертот треба да биде назначена точната адреса 
на набавувачот. Во овој коверт треба да има уште два 
плика, едниот со документација - со точна адреса на 
испраќачот и носи ознака �документација� и друг со 
финансиската документација и носи ознака �понуда�.   
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

04.10.2002 година, со почеток во 11 часот во МО. Секој 
понудувач на комисијата треба да и предаде овластува-
ње а учество на јавното отворање.  з

 
6. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                     75 поени, 
- квалитет                                              15 поени, 
- начин и услови за плаќање                 5 поени, 
- рок на испорака                                   5 поени. 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се разг-
ледува. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/28 22 89. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 34/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Високо специјални чизми - 1.000 пара, согласно Уред-

бата за униформа и делови на униформата за припадниците 
на полицијата (�Службен весник на РМ� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На пивокот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. Придружната документација која понудувачот, 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задолжително 
треба да приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет         40 бода, 
- цена         30 бода, 
- рок на испорака        15 бода, 
- начин на плаќање        15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 08.10.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремената понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 
Заедно со понудата понудувачот да достави и при-

мерок од бараниот производ. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 112-141. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 35/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
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2. Предмет на набавката 
Широк ремен со шнола, футрола за пиштол појасна, 

футрола за пиштол спуштена, футрола за резервен ок-
вир, футрола за лисици, футрола за радио врска, футро-
ла за клучеви, држач на батерија-стримлајт, држач за 
гумена палка - 1.000 комплети, согласно Уредбата за 
униформа и делови на униформата за припадниците на 
полицијата (�Службен весник на РМ� бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На пивокот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. Придружната документација која понудувачот, 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задолжително 
треба да приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копја заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет         40 бода, 
- цена         30 бода, 
- рок на испорака        15 бода, 
- начин на плаќање        15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 08.10.2002 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремената понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 
Заедно со понудата понудувачот да достави и при-

мерок од бараниот производ. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 112-141. 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки за Пописот на на-
селението, домаќинствата и становите, 2002 година, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА ПЕЧАТЕЊЕ НА ПАМФЛЕТ 
ЗА ПОПИСОТ 2002 (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Државната пописна комисија со се-

диште во Скопје на ул. �Даме Груев� бр. 4. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 

јавна набавка печатење на памфлет за Пописот на насе-
лението, домаќинствата и становите, 2002 година во 
тираж од 600.000 примероци од кои на: македонски ја-
зик 407.000 примероци; албански јазик 140.000 приме-
роци; српски јазик 13.000 примероци; турски јазик 
24.000 примероци; ромски јазик 13.000 примероци и на 
влашки јазик 3.000 примероци. 

1.3. Број на страни 2; Формат - А-4 - 90 грамски 
кунздрук; Full color. 

1.4. Памфлетот треба два пати да биде бендован 
(превиткан). 

1.5. Материјалот за памфлетот ќе се достави на 
филм. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Поединечна и вкупна цена изразена во денари (со 

и без ДДВ); 
- Рок на важност на понудата; 
- Гарантен рок; 
- Начин на плаќање; 
- Податоци за трето лице (подизведувач). 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
3.1. Со понудата понудувачот е должен да ја доста-

ви следната придружна документација:  
- Извод од регистрацијата на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар, а за странско правно или физичко лице, кое се 
јавува како понудувач, ревизорски извештај составен 
во согласност со член 24, став 3 од Законот за јавни на-
бавки;  

- Доказ дека не е во стечај или не е во процес на ли-
квидација издадена од суд; 

- Доказ од надлежен орган дека со правосилна суд-
ска одлука не му е изречена мерка на безбедност-забра-
на за вршење на дејност; 

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

- Референтна листа. 
3.2. Документите да бидат во оригинален примерок 

или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 
6 (шест) месеци, освен за првата алинеја од точка 3.1. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Изборот за најповолен понудувач ќе се врши по 

следните критериуми: 
- Квалитет       400 бода; 
- Цена за извршување на работите    450 бода;            
- Рокови и начин на извршување  
на работите                       50 бода; 
- Начин на плаќање        50 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 
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5.2. Понудата и другата документација се доставува-
ат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки. 

5.3. Рокот на доставување на понудата е до 10 
октомври 2002 година до 12,00 часот. 

5.4. Понудата се доставува по пошта препорачано 
или со предавање во писарницата на Државната попис-
на комисија на адреса: Државна пописна комисија, ул. 
�Даме Груев бр. 4, Скопје. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на 10 

октомври 2002 година во 12,00 часот во просториите на 
Државниот завод за статистика, ул. �Даме Груев� бр. 4, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на нарачателот, нема да се разгледуваат. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Телефон за дополнителни информац
      

ии 02/295-643. 
                                           Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки за Пописот на на-
селението, домаќинствата и становите, 2002 година, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2002 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ТАШНИ ЗА НОСЕЊЕ НА 
ПОПИСНИОТ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ПОПИСОТ 2002 ГОДИНА (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

НА ПОНУДИТЕ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Државната пописна комисија со се-

диште во Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 4. 
1.2. Предмет на набавката: прибирање понуди за 

јавна набавка-набавка на ташни за учесници во Попи-
сот на населението, домаќинствата и становите, 2002 
година со следните карактеристики: 

- Ташна за носење на пописни обрасци, прилагоде-
на за теренско работење; 

- Број на парчиња: 9600; 
- Димензии: 45 х 35 х 13 см. 
1.3. Урнекот од ташната заинтересираните понуду-

вачи може да ја погледнат во седиштето на Државната 
пописна комисија (просториите на Државниот завод за 
статистика) на адреса: ул. �Даме Груев� бр. 4, Скопје, 
секој работен ден од 7,30 до 15,30 часот (канцеларија 
бр. 50) во времетраењето на отворениот повик. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Поединечна и вкупна цена изразена во денари (со 

и без ДДВ); 
- Рок на важност на понудата; 
- Начин на плаќање; 
- Податоци за трето лице (подизведувач). 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
3.1. Со понудата понудувачот е должен да ја доста-

ви следната придружна документација:  
- Извод од регистрацијата на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар, а за странско правно или физичко лице, кое се 
јавува како понудувач, ревизорски извештај составен 
во согласност со член 24, став 3 од Законот за јавни на-
бавки;  

- Доказ дека не е во стечај или не е во процес на ли-
квидација издадена од суд; 

- Доказ од надлежен орган дека со правосилна суд-
ска одлука не му е изречена мерка на безбедност-забра-
на за вршење на дејност; 

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

- Референтна листа. 
3.2. Документите да бидат во оригинален примерок 

или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 
6 (шест) месеци, освен за првата алинеја од точка 3.1. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Изборот за најповолен понудувач ќе се врши по 

следните критериуми: 
- Квалитет       400 бода; 
- Цена за извршување на работите    450 бода;            
- Рокови и начин на извршување  
на работите                       50 бода; 
- Начин на плаќање        50 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и другата документација се доставува-
ат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки. 

5.3. Рокот на доставување на понудата е до 9 октом-
ври 2002 година до 12,00 часот. 

5.4. Понудата се доставува по пошта препорачано 
или со предавање во писарницата на Државната попис-
на комисија на адреса: Државна пописна комисија, ул. 
�Даме Груев бр. 4, Скопје. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на 9 

октомври 2002 година во 12,00 часот во просториите на 
Државниот завод за статистика, ул. �Даме Груев� бр. 4, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на нарачателот, нема да се разгледуваат. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Телефон за дополнителни информации 02/295-850. 
      
                                           Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 16 став 1 и член 35 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 
- пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за финансии, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 8/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ 
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА КНИГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ  НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобноста 
(претквалификација) на понудувачите како можни но-
сители за печатење на 29 книги  за потребите на Мини-
стерството за финансии. 

1.3. На ограничениот повик има право да достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејност која е предмет на набавка. 
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1.4. Право да достават пријава имаат и група на по-
нудувачи кои склучиле договор за деловно техничка 
соработка, но во тој случај секој од понудувачите е 
должен да ја достави потребната документација која 
задолжително треба да се приложи кон пријавата, а ко-
ја е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас. 

3.11. Да се достават примероци од вакви или слич-
ни услуги што ги подготвил понудувачот. 
Целокупната потребна документација наведена во 

точката 3 е задолжителна и треба  да биде доставена на 
македонски јазик. 
Сите барани документи наведени во точката 3 треба 

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

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

  4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

2.1. Министерството за финансии на РМ има потре-
ба од претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите (претквалификација), преку документација врз 
основа на која ќе се оцени способноста на понудувачи-
те за извршување на предметната набавка. 

4.1. Рокот за доставување  на документацијата изнесу-
ва 10 дена од денот на објавувањето на огласот на ограни-
чениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат из-
работени според барањата на овој повик како и оние 
кои ќе бидат несоодветно комплетирани ќе бидат ис-
клучени од понатамошна постапка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката: за печате-
ње на 29 книги. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛО-
ЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

4.3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака �не отворај�, како и бројот на овој  ограничен 
повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со 
кои би можеле да се идентификуваат понудувачите. 

 
Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-

ват документација согласно со член 38 од Законот за 
јавни набавки, за: 4.4. Документацијата и другите податоци, во согласно 

со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се доста-
ват преку пошта, на адреса на ул. �Даме Груев� бр. 14, 
или да се предадат во архивата на Министерството за фи-
нансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден). 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
Комисија за јавни набавки  

 
- менаџерска способност; 
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- искуство и стручен кадар за извршување на набав-
ката. 

3.3. Економско-финансиски бонитет издаден од 
Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет (�Службен весник 
на РМ� бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
�Службен  весник на РМ� бр. 55/98). 

-Документот за бонитет на странското  правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 
24 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена постап-
ка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не 
постара од шест месеци од денот на издавањето. 

3.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд  - Оддел за прекршоци), не постар од шест 
месеци од денот на издавањето. 

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки не постара 
од шест месеци. 

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста. 
3.8. Список на извршени услуги од овој вид во 

претходните три години со називи на корисниците на 
услугите (референтна листа). 

3.9. Список на вклучени технички лица (име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна 
стручност за компјутерска обработка и графичко дизај-
нирање (дипломи, сертификати и сл.). 

3.10. Опис на техничката опрема со која располага 
понудувачот потребна за реализација на наведената на-
бавка.           

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
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