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1683. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 2003 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 

МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК 
 
1. За учество во состав на коалиционите сили во 

операцијата �Слобода за Ирак�, во поствоената фаза 5, 
во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици 
на Армијата на Република Македонија и тоа: 

- еден медицински тим, составен од девет члена, од 
кои тројца лекари и шест медицински техничари-бол-
ничари, кој ќе биде вклучен во теренската болница на 
Соединетите Американски Држави. 
Медицинскиот тим се упатува по потреба; 
- еден вод на сили за специјални операции, во со-

став од 31 член, кој ќе учествува во обезбедување на 
стабилност и поддршка на коалиционите оперативни 
бази во Ирак; 

- двајца штабни офицери во Штабот на Здружените 
комбинирани наменски сили - 7 во Багдад; 

- еден висок национален претставник на Армијата 
на Република Македонија и еден офицер за врска, во 
состав на Централната команда на САД, во Флорида и  

- еден офицер за врска во Штабот на Здружените 
комбинирани наменски сили - 7 во Багдад. 

2. Единиците на Армијата на Република Македони-
ја од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период 
од шест месеци. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска помош на учесниците 
во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги 
обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а 
другиот дел од трошоците ги обезбедува Република 
Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-5984/1  Претседател 
28 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
             Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

1684. 
Врз основа на член 11-и став 3 од Законот за енер-

гетика (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
47/97, 40/99, 98/2000, 94/02 и 38/03), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 ноем-
ври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УТВРДЕНАТА 
СТАПКА НА НАДОМЕСТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД 
НА ДРУШТВАТА КОИ ВРШАТ ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО 
НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
1. Се дава согласност стапката на надомест за фи-

нансирање на работењето на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија за 2004 година да 
изнесува 0,064% од вкупниот приход на друштвата кои 
вршат енергетска дејност во Република Македонија. 

2. Друштвата од точка 1 на оваа одлука се должни 
утврдениот надомест да го уплатат на сметка на Регула-
торната комисија за енергетика во два подеднакви дела 
и тоа првиот дел најдоцна до 30 април 2004 година, а 
вториот дел најдоцна до 30 септември 2004 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од  денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-5925/1                           Претседател 

26 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
1685. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 4 од 
Законот за правата, обврските и одговорностите на ор-
ганите на државната власт во поглед на средствата во 
државната сопственост што тие ги користат и распола-
гаат (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  01.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Се пренесува правото на користење на недвижен 
имот со површина од 591 м2, што се води на КП бр. 
235, за КО Белица, а се состои од: објект и помошни 
простории, од досегашниот корисник Република Маке-
донија - Министерство за внатрешни работи на ЈП На-
ционални паркови и ловишта, Скопје - ШР �Јасен�. 
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Член 2 
Правото на користење на недвижен имот од член 1 

на оваа одлука се пренесува во траење од 10 години, 
без надоместок. 

Член 3 
Доколку безбедносната состојба тоа го налага, Ми-

нистерството за внатрешни работи го задржува право-
то и пред истекот на рокот од 10 години да го поврати 
правото на користење и владеење на отстапениот имот.  

Член 4 
Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 

на оваа одлука да се изврши во рок од осум дена по 
влегувањето во сила на оваа одлука, меѓу Министерс-
твото за внатрешни работи и ЈП Национални паркови и 
ловишта, Скопје- ШР �Јасен�.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

   Бр. 23-5073/1                   Претседател на Владата 
1 декември 2003 година         на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1686. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 4  и 
17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
органите на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/02),   
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  01.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА МОТОРНО ВОЗИЛО  
Член 1 

Се пренесува правото на користење на патничко мо-
торно возило марка �Застава Југо Скала 55� со регистар-
ски број SK-745-KM, број на шасија: 01055871, број на 
мотор: 1378249, 40 КВ, 1116 см3, произведено во 1991 го-
дина, од досегашниот корисник Државниот завод за ста-
тистика, на новиот корисник Министерството за култура.  

Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа 

одлука да се изврши меѓу Државниот завод за стати-
стика и Министерството за култура во рок од петнаесет 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

  
Член 3 

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

  Бр. 23-5055/1                    Претседател на Владата 
1 декември 2003 година         на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1687. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 4 и 
17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
органите на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/02),   
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  01.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА МОТОРНО ВОЗИЛО  
Член 1 

Се пренесува правото на користење на патничко 
моторно возило марка �Застава Југо Скала 55� со реги-
старски број SK-279-KN, број на шасија: 01057471, 

број на мотор: 1469060, 40 КВ, 1116 см3, произведено 
во 1991 година, од досегашниот корисник Државниот 
завод за статистика, на новиот корисник Министерс-
твото за транспорт и врски.  

Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа 

одлука да се изврши меѓу Државниот завод за стати-
стика и Министерството за транспорт и врски во рок од 
петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
   Бр. 23-5055/2                   Претседател на Владата 

1 декември 2003 година         на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1688. 
Врз основа на договорите, односно спогодбите за  

слободна трговија кои Република Македонија ги склу-
чила со одделни земји, Времената спогодба за трговија 
и трговски прашања меѓу Република Македонија и 
Европската заедница, Протоколот за пристапување на 
Република Македонија во Светската трговска организа-
ција и член 36 став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 01.12.2003 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ  

ВО РАМКИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката при распре-

делба на стоките во рамките на царинските квоти 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 29/03 
и 59/03) во член 3 став 2 точката се брише и се додава-
ат з оровите: �или од нив овластен увозник�. б

 
Член 2 

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

 
         Бр. 23-5168/1       Претседател на Владата 
1 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1689. 
Врз основа на член 36 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 
и 61/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 01.12.2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И 
ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за распределба на средства за из-

градба на водоводи и третман на отпадни води во Ре-
публика Македонија во 2003 година (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 48/03), во точката 1: 
Општина Берово, зборовите: �- За изградба на водо-

вод за водоснабдување на населба Којова Ливада�, се 
заменуваат со зборовите: �- За изградба на фекална ка-
нализација во населба Којова Ливада�. 
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Општина Злетово, зборовите: �- За пумпна станица 

за водоснабдување на Злетово - реконструкција�, се за-
менуваат со зборовите: �- За изградба на водовод за во-
доснабдување на Трипатанци, Ратавица и Драч.� 

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

 
        Бр. 23-5062/1       Претседател на Владата 
1 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1690. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година кај сметката 637, раздел 04002-
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија, во Програма 11-Администрација 
се прават следниве измени: потставката 401111-Основ-
ни плати-функционери се намалува за 430.000,00 дена-
ри, потставката 401112-Основни плати-работници се 
зголемува за 1.100.000,00 денари, потставката 401117-
Плата за прекувремена работа се намалува за 
300.000,00 денари, потставката 402112-Придонес за бе-
нефициран стаж се намалува за 50.000,00 денари, пот-
ставката 402113-Други придонеси за ПИО се намалува 
за 190.000,00 денари, потставката 402211-Основни при-
донеси за здравство се зголемува за 350.000,00 денари, 
потставката 402212-Основен придонес за професионал-
но заболување се зголемува за 20.000,00 денари, пот-
ставката 402311-Основни придонеси за вработување се 
зголемува за 60.000,00 денари, потставката 402411-Ос-
новен придонес за водоснабдување се зголемува за 
2.000,00 денари, потставката 402511-Персонален данок 
од плата се зголемува за 450.000,00 денари, потставка-
та 424113-Ленти, касети и друго за АОП се зголемува 
за 771.000,00 денари, потставката, на истата сметка во 
програмата 13-Транспорт, потставката 401112-Основни 
плати-работници се намалува за 120.000,00 денари, 
потставката 401117-Плата за прекувремена работа се 
намалува за 30.000,00 денари, потставката 401214-На-
домест за летачки персонал се намалува за 108.000,00 
денари, потставката 401217-Надомест за храна се нама-
лува за 150.000,00 денари, потставката 402111-Основ-
ни придонеси за ПИО се зголемува за 60.000,00 денари, 
потставката 402113-Други придонеси за ПИО се нама-
лува за 12.000,00 денари, потставката 402211-Основни 
придонеси за здравство се намалува за 20.000,00 дена-
ри, потставката 402212-Основен придонес за професи-
онално заболување се намалува за 7.000,00 денари, 
потставката 402311-Основни придонеси за вработува-
ње се намалува за 9.000,00 денари, потставката 402411-
Основен придонес за водоснабдување се намалува за 
9.000,00 денари, потставката 402511-Персонален данок 
од плата се намалува за 24.000,00 денари, потставката 
402512-Персонален данок од надоместоци се намалува 
за 24.000,00 денари, потставката 420111-Патувања во 
земјата-хранарина (дневница) се зголемува за 29.000,00 
денари, на истата сметка во програмата 14-Угостителс-
тво потставката 401112-Основни плати-работници се 
намалува за 850.000,00 денари, потставката 401117-
Плата за прекувремена работа се намалува за 
100.000,00 денари, потставката 401216-Надомест за 
превоз до и од работното место се намалува за 

60.000,00 денари, потставката 401217-Надомест за хра-
на се намалува за 40.000,00 денари, потставката 
402111-Основни придонеси за ПИО се зголемува за 
90.000,00 денари, потставката 402113-Други придонеси 
за ПИО се намалува за 36.000,00 денари, потставката 
402211-Основни придонеси за здравство се намалува за 
140.000,00 денари, потставката 402212-Основен придо-
нес за професионално заболување се намалува за 
10.000,00 денари, потставката 402311-Основни придо-
неси за вработување се намалува за 27.000,00 денари, 
потставката 402411-Основен придонес за водоснабду-
вање се намалува за 7.000,00 денари, потставката 
402511-Персонален данок од плата се намалува за 
150.000,00 денари, потставката 420111-Патувања во 
земјата-хранарина (дневница) се зголемува за 1.000,00 
денари, потставката 420113-Патувања во земјата-сме-
сту ање се намалува за 30.000,00 денари. в

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-5229/1      Претседател на Владата 
1 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1691. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година кај сметката 637, раздел 04001-Вла-
да на Република Македонија, во Програма 12-Европска 
интеграција 401111-Основни плати-функционери се 
намалува за 300.000,00 денари, на истата сметка и про-
грама, потставката 402111-Основни придонеси за ПИО 
се зголемува за 300.000,00 денари. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-5230/1       Претседател на Владата 
1 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1692. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 1 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 06001-
Министерство за внатрешни работи, Програма 12-Без-
бедност, потставката 426615-Осигурување на моторни 
возила се намалува за 5.000.000,00 денари, потставката 
425215-Сервисирање на опрема се зголемува за 
1.500.000,00 денари и потставката 427122-Други опера-
тивни расходи се зголемува за 3.500.000,00 денари. 



Стр. 4 - Бр. 76 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 декември 2003 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
Бр. 23-5238/1                     Претседател на Владата      

1 декември 2003 година        на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1693. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 1 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 06001-
Министерство за внатрешни работи, Програма 11-Ад-
министрација, потставката 401112-Основни плати-ра-
ботници се намалува за 600.000,00 денари, а потставка-
та 402111-Основни придонеси за ПИО се зголемува за 
600.000,00 денари. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 23-5240/1                     Претседател на Владата      

1 декември 2003 година        на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1694. 
Врз основа на член 16, став 4 од Законот за слобод-

ни економски зони (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 56/99, 4/2000 и 6/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
01.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА �СКОПЈЕ 
СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА� НА ЛОКАЛИТЕТ  

БУНАРЏИК 
 

1. Престанува да важи Одлуката бр. 23-3124/1 од 21 
јуни 2000 година, од Владата на Република Македони-
ја, за давање согласност за основање на слободна еко-
номска зона �Скопје слободна економска зона� на ло-
калитет Бунарџик, објавена во �Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 51/2000. 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 23-5191/1                     Претседател на Владата      
1 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1695. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 8 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
51/84, 63/90 и �Службен весник на РМ� бр. 15/95), кој 
согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија е преземен како 
републички пропис, министерот за здравство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ И ЗА 
СУЗБИВАЊЕ НА КОЛЕРА, ЧУМА, ВИРУСНИ ХЕМО-
РАГИЧНИ ТРЕСКИ, ЖОЛТА ТРЕСКА И МАЛАРИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат мерките за заштита 
од внесување и за сузбивање на колера, чума, вирусни 
хеморагични трески, жолта треска и маларија кои, по-
крај мерките и обврските пропишани со Законот за за-
штита на населението од заразните болести што ја за-
грозуваат целата земја, се применуваат на лицата кои 
патуваат во земја во која постои колера, чума, вирусни 
хеморагични трески, жолта треска или ендемија на ма-
ларија или се враќаат во Република Македонија од зем-
ја во која постои некоја од тие болести. 
Одредбите на овој правилник се однесуваат и на 

лицата кои патуваат во земји во кои не постои колера 
ако во тие земји патуваат заради учествување на разни 
масовни собири на кои учествуваат и лица од земји во 
кои постои колера.   

Член 2 
Лицата кои патуваат во земјите од член 1 на овој 

правилник во кои постои ендемија на маларија, во тие 
земји можат да патуваат само ако се претходно зашти-
тен  со лекови против таа болест. и

 
Член 3 

За лицата кои заминуваат во земјите од член 1 на 
овој правилник, организаторот на патувањето составу-
ва список, со податоци за годината на раѓање, местото 
и адресата на живеалиштето, бројот на патната исправа 
и бројот на личната карта и го доставува на Мини-
стерството за здравство најдоцна десет дена пред денот 
на почетокот на патувањето. Заедно со списокот орга-
низаторот на патувањето доставува и извештај за денот 
на поаѓањето на пат, видот на превозното средство, 
земјите во кои ќе патуваат и низ кои ќе поминат и де-
нот на враќањето, со назначување на граничниот пре-
мин при заминувањето и при враќањето во Република 
Ма едонија. к 

Член 4 
Лицата кои патуваат на масовни собири во земјите 

од член 1 став 2 на овој правилник можат да патуваат 
во тие земји и да се враќаат во Република Македонија 
организирано во група не помала од 40 лица. 
Организаторот на групното патување обезбедува во 

придружбата на секоја група, во заминување и во вра-
ќање, да се наоѓа најмалку еден лекар со соодветна ме-
дицинска опрема и лекови. 

 
Член 5 

Лицата од член 4 на овој правилник треба при вра-
ќањето во Република Македонија да дадат податоци за 
својата здравствена состојба за време на патувањето и 
да се подложат на здравствен преглед. 
Лицата од став 1 на овој член не можат да внесува-

ат вода ниту други видови храна. Водата односно дру-
гите видови храна што ќе се затекнат кај тие лица при 
нивното враќање во Република Македонија ќе им се 
одз мат и ќе се уништат по извршената дезинфекција. е 

Член 6 
Лицата кои се враќаат од земја во која постои енде-

мија на маларија, во рок од седум дена од денот на вра-
ќањето во Република Македонија треба да извршат 
здравствен преглед во јавната здравствена организаци-
ја во која ќе ги упати државниот санитарен и здрав-
ствен инспектор. 
Лицата кои за време на престојот во земја во која 

постои ендемија на маларија боледувале од маларија 
или од друга болест следена со висока температура, 
остануваат под здравствен надзор на организацијата од 
став 1 на овој член за време од две години од денот на 
враќањето во Република Македонија. 
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Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 

лицата кои престојувале во земја во која постои енде-
мија на маларија во времето кога не постои опасност 
од пренесување на таа болест (пасивна сезона).   

Член 7 
Лицата што доаѓаат од земји во кои постои колера, 

чума односно вирусни хеморагични трески, се ставаат 
под здравствен надзор во траење од 5 дена - ако е во 
прашање колера, 6 дена - ако е во прашање чума и 14 
дена - ако се во прашање вирусни хеморагични трески. 
Лицата ставени под здравствен надзор секојдневно 

се јавуваат во определената јавна здравствена органи-
зација и се подложуваат на потребните здравствени 
прегледи.  

Член 8 
Лицата за кои ќе се утврди или ќе се посомнева де-

ка биле во непосреден допир со заболени лица или со 
лица за кои постои сомневање дека заболеле од чума 
или од вирусни хеморагични трески, се ставаат во ка-
рантин во траење од 6 дена - ако е во прашање чума од-
носно 14 дена - ако се во прашање вирусни хеморагич-
ни трески. 
Карантинот, согласно Законот за заштита на насе-

лението од заразните болести што ја загрозуваат целата 
земја, се состои во ограничување на слободата на дви-
жењето и во здравствени прегледи за време на траење-
то на карантинот.  

Член 9 
Одредбите од член 6 на овој правилник се однесу-

ваат и на странците кои во Република Македонија се 
вработуваат, школуваат или стручно усовршуваат, а 
доаѓаат од земји во кои постои ендемија на маларија. 
Јавните здравствени организации, другите органи-

зации и органи кај кои се вработуваат, школуваат од-
носно стручно усовршуваат странците од став 1 на овој 
член, обезбедуваат вршење на потребните здравствени 
прегледи односно здравствен надзор над тие лица за 
време на нивниот престој во Република Македонија.  

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да се применува Правилникот за мерките за 
заштита од внесување и за сузбивање на колера, чума, 
вирусни хеморагични трески, жолта треска и маларија 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 42/85).   

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 10-9404/1           Министер, 
24 ноември 2003 година            д-р Реџеп Селмани, с.р. 
              Скопје 
_______________________________________________  

K OЛ ЕК ТИ ВНИ   ДО ГО ВО РИ  
36. 
Врз основа на член 143 став 1 од Колективниот до-

говор за вработените од мелничко-пекарската инду-
стрија на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 53/94), Синдикатот на работниците од агроин-
дустрискиот комплекс на Република Македонија и Од-
борот на работодавците на Здружението на земјоделс-
твото и прехранбената индустрија - Групацијата на 
мелничко-пекарската индустрија на Република Маке-
донија на 31.10.2003 година, склучија 

 
Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИ-
ОТ ДОГОВОР НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД МЕЛНИЧКО-

ПЕКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 
 
Членот 103 став 1 од Колективниот договор на вра-

ботените од мелничко-пекарската индустрија се менува 
и гласи: 

�Најниската основна плата од I група на сложеност се 
утврдува во висина од 75% од просечната плата исплате-
на во Република Македонија во претходниот месец�. 
По членот 144 се додава нов член 144-а кој гласи: 
�Синдикатот и работодавците во интерес на пот-

писниците на Колективниот договор на Групацијата на 
мелничко-пекарската индустрија, со цел да ги заштитат 
правата на работниците и на работодавците, ќе презе-
маат мерки и активности за заштита од нелојална кон-
куренција.  
Синдикатот и работодавците формираат стручна 

комисија од 6 члена, која ќе има задача да предлага 
конкретни мерки и активности до надлежните институ-
ции и државни органи. 
Секој од учесниците во овој колективен договор 

именува по 3 члена.� 
Измената во член 103 став 1 ќе влезе во сила од 

01.01.2004 година. 
 

Синдикат на работниците од 
агроиндустрискиот комплекс 
  на Република Македонија 

Одбор на работодавците на 
Здружението на земјоделс-
твото и прехранбената инду-
стрија - Групација на мелнич-
ко-пекарската индустрија  

      Претседател,               Претседател, 
Живко Даневски, с.р.        Боривое Михајловски, с.р. 
_______________________________________________  
Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II  - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителите Кр-
чакев Ванчо и Крчакева Љиљана и двајцата од Скопје 
со стан на ул. �Бутелска� бр. 20 против Трговско друш-
тво за трговија и посредување О-М �МИЈО ЧОС� ДОО 
Скопје со седиште на адреса Х Пелагонија, ул. �721� 
бб во Скопје. Со оглед на тоа да  трговското друштво 
О-М �МИЈО ЧОС� ДОО Скопје ја има променето адре-
сата на своето седиште, а оваа промена не е евиденти-
рана при Основниот суд Скопје I � Скопје � отсек за ре-
гистрација, за судот е непозната адресата на седиштето 
на тужениот. Помеѓу странките се води спор за раскину-
вање на договор и надомест на причинета штета. 
Се повикува тужениот Трговско друштво за тргови-

ја и посредување О-М �МИЈО ЧОС� ДОО од Скопје, 
сега со непозната адреса на седиштето да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавување на огласот 
преку неговиот законски застапник или законскиот за-
стапник на тужениот, во истиот рок да ја достави се-
гашна адреса на седиштето на правното лице. 
Доколку тужениот преку неговиот законски застап-

ник не се јави во рок од 30 дена на истиот ќе му биде 
одреден привремен старател кој ќе ги застапува него-
вите интереси пред судот, а кој ќе биде назначен од 
Меѓуопштински центар за социјални работи. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, ХIХ. П. бр. 

1746/01.            (31746) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
По повод тужбата на тужителот АД �ВАРДАР� од 

Гостивар, поднесена против тужениот Саити Таркан од 
Гостивар, заради долг заведен е парничен предмет 
П.бр. 286/03. 
На тужениот Саити Таркан од Гостивар, сега со не-

позната адреса на живеалиште и престојувалиште, му 
се назначува привремениот застапник Дамјан Јаковле-
ски � адвокат од Гостивар, кој ќе ги има сите права и 
должности на законски застапник се додека тужениот 
или негов полномошник не се појави пред судот, од-
носно додека Центарот за социјални работи не го изве-
сти судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 286/03.    (31944) 
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ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Илија Атанасевски од с. Јанковец, 

со последно место на живеење во Америка, како и секој 
друг што знае за него или неговиот живот да се јави во 
Основниот суд во Ресен, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�. 
Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по по-

стапката што следува. 
Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 45/03.  (31847) 
 

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

тужба на тужителот Трговец-поединец �Бучев Драган -
Влатко� од Струмица против тужениот Танев Бранко од 
с. Моноспитово, сега со непозната адреса во странство. 
Вредност на спорот 7.700,00 денари. 
Се повикува тужениот Танев Бранко со последна 

адреса на живеалиште во с. Моноспитово, да се јави во 
рок од 15 дена од денот на огласувањето пред Основниот 
суд во Струмица или да назначи свој полномошник за во-
дењето и довршувањето на постапката. 
Доколку во определениот рок истиот не се јави, судот 

ќе му определи привремен застапник се до правосилното 
завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 935/2003. 
                                                                                    (31852) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за утврду-
вање на усмен договор за купопродажба на недвижен 
имот, по тужба на тужителот Тодоровски Богољуб од с. 
Одри, против тужените Илиевска Доца, Илиевски Живко 
и Петровска Златка, сите со непозната адреса во САД. 
Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените во рок од 30 дена, да се јават 

во Основниот суд во Тетово по предметот П. бр. 
1268/2003. Доколку во овој рок не се јават и не одредат 
свој полномошник, судот ќе им постави привремен стара-
тел преку Центарот за социјални работи во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1268/2003. (31849) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка пора-
ди исполнување на договор, по тужба на тужителот Боја-
ровски Ангел Ристо од Тетово, против тужените Кочов-
ски Алексо Крсто од Скопје, Алексиев Иван Трпко, Тоне-
ва Иван Павлина и Занева Иван Трпана, сите од Софија, 
НР Бугарија со непозната адреса. 
Бидејќи тужените се со непозната адреса за истите да 

биде објавен оглас во �Службен весник на РМ�, во рок од 
15 дена да се јават во судот или да одредат свој полно-
мошник, а по протекот на овој рок  на истите ќе им биде 
поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните 
интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1176/2003. (31851)  

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 

249/2003 од 20.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 2-399, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со Законот за задруги на Услужната, производ-
на, трговска задруга со ограничена одговорност �ХЕР-
МЕС� увоз-извоз Прилеп, ул. �Блага Ружето� бр. 68. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11,1 5.51, 15.81/1, 

15.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 
50.20, 51.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 0.41/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,5 
1.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 

52.44/2, 52.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
65.30, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 65.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30,  надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт. 
Задругата во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка � полни овластува-
ња. Задругата во правниот промет со трети лица за пре-
земените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага � полни одговорности. 
Претседател и лице овластено за застапување е Ди-

митриоски Методија. 
Основната главнина изнесува 600,00 денари соглас-

но Доказ за уплатени парични средства. 
Усогласување со Законот за задругите на Услужно 

производна трговска задруга ХЕРМЕС увоз-извоз При-
леп П.О. и новата фирма гласи: Услужно производна 
трговска задруга со ограничена одговорност ХЕРМЕС 
увоз-извоз Прилеп. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 249/2003.  (31662) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2836/2003 од 12.11.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02035953?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија, градежништво и 
транспорт АДИ-2000 Шабани ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово, ул. �11 Октомври� бр. 52. 
Запишувањето на ликвидатор и престанок со работа 

на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, гра-
дежништво и транспорт АДИ-2000 Шабани ДООЕЛ 
експорт-импорт Куманово, ул. �11 Октомври� бр. 52. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2836/2003.                                   (31749) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3975/2003 од 11.11.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02039160?-8-01-000, ja запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител  на Друш-
твото за производство, угостителство, трговија и услу-
ги ДА-ДИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Вр-
бен, Маврови Анови. 
Се брише Чедо Глигоровски - управител со неогра-

ничени овластувања, а се запишува Митра Глигоровска 
- управител со неограничени овластувања. 
Пречистениот текст гласи: Митра Глигоровска - 

управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3975/2003.                                   (31762) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3719/2003 од 13.11.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02035769?-3-09-000, ja запиша во тр-
говскиот регистар промената на основач, седиште, на-
зив, управител на Друштвото за маркетинг, посредува-
ње, издавачка дејност, трговија и услуги ЕЛИТА ДОО 
Скопје, ул. �Драгиша Мишовиќ� бр. 7. 
Новиот назив и седиште на друштвото е: Друштво 

за маркетинг, посредување, издавање дејност, трговија 
и услуги ЕЛИТА ДООЕЛ Скопје, ул. �Никола Русин-
ски� бб, ДТЦ Карпош III, локал 112. 
Од 30.09.2003 година од друштвото истапуваат лицата 

Симоновска Гордана од Скопје и Трпевска Анета од Скоп-
је, а пристапуваат лицето Соња Михајовска од Скопје. 
Се брише Гордана Момировска - управител без 

ограничување, а се запишува Соња Михајловска - 
управител со неограничени овластување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3719/2003.                                   (31763) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3744/2003 од 18.11.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02039148?-4-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето  на одлуки за разре-
шување и именување на претседател и членови на НО 
и УО на Акционерско друштво ЛОЗАР АГРОСЕРВИС 
увоз-извоз Велес, ул. �Скопски пат� бб, Велес. 
Запишување на одлука бр. 03-108/6 од 18.09.2003 го-

дина за разрешување на Љубомир Ангеловски од својство 
претседател на НО, Одлука бр. 03-108/8 од 18.09.2003 го-
дина за разрешување на Марјан Гошев од својството член 
на НО, Одлука бр. 03-208/7 од 18.09.2003 година за разре-
шување на Перо Колевски од својството член на НО, Од-
лука бр. 03-108/9 од 18.09.2003 година за именување на 
Димче Оцедов за претседател на НО, Одлука бр. 03-
108/11 од 18.09.2003 година за именување на Никола Са-
мараков за член на НО, Одлука бр. 03-108/10 од 
18.09.2003 година за именување на Аце Крстевски за член 
на НО, Одлука бр. 03-108/4 од 18.09.2003 година за разре-
шување на Сашо Сарагинов од својство претседател на 
УО, Одлука бр. 03-108/5 од 18.09.2003 година за 
разрешување на Благоја Димовски од својството член на 
УО и Одлука бр. 03-108/3 од 18.09.2003 година за 
разрешување на Гоце Чушков од својството член на УО и 
Одлука бр. 03-108/13 од 18.09.2003 за именување на Сашо 
Сарагинов за претседател на УО и Благој Гинов и Зоран 
Лазаров за членови на УО. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

37443.                                   (31764) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3607/2003 од 051.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02016394?-8-03-000, ja запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште на Друштвото за 
производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР 
МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, ул. �Кримска� бр. 20. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Самоилова� 

бр. 152.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3607/2003.                                   (31765) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 4238/2003 од 27.11.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02041972?-4-09-000, ja запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР � Акци-
онерско друштво за издавање деловен простор под за-
куп � Скопје, Кеј �13 Ноември� кула 2. 
Се брише Николче Велковски, дипл. инг. арх. извр-

шен директор со ограничување за склучување на Догово-
ри за купување и продавање кои се однесуваат на распо-
лагање со основните средства или долгорочни пласмани 
чија вредност е поголема од 102.260 евра потребна е прет-
ходна согласност на Одборот на директорите. 
Се запишува Милан Милошевски, дипл. екк. извр-

шен директор со ограничување за склучување догово-
ри, за купување и продавање кои се однесуваат на рас-
полагање со основните средства или долгорочни плас-
мани чија вредност е поголема од 102.260 евра потреб-
на е претходна согласност на Одборот на директори. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4238/2003.                                   (31766) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3948/2003 од 11.11.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02045172?-3-01-000, ja запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште, содружник и 
управител на Трговското друштво за производство, тр-
говија и услуги СИНТИ-ТРЕЈД КОМПАНИ ДОО екс-
порт-импорт, ул. �Метохиска� бр. 13, Скопје. 
Се врши промена на седиштето на друштвото па во 

иднина новото седиште ќе биде на ул. �Метохиска� бр. 
13, Скопје. 

Од 09.10.2003 година од друштвото како содружници 
истапуваат Синтија Јашар од Скопје и Мерџан Јашар од 
Скопје, а пристапуваат Јашаров Куртиш и Асани Ќенан. 
Се врши промена на управителот. 
Се брише Мерџан Јашар - управител без ограничу-

вање, а се запишува Јашаров Куртиш - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3948/2003.                                   (31767) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 568/2003 од 26.11.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 1-55-0-0-0, ja запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
Централното основно училиште �РАЈКО ЖИНЗИ-
ФОВ� Ц.О. нас. Драчево, ул. �Ратко Митровиќ� бр. 14. 
Се врши промена на лицето овластено за застапување. 
Се брише Томеска Елизабета � директор. 
Се запишува Стојко Павловски � в.д. директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

568/2003.                                   (31769) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 562/2003 од 26.11.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 1-70228-0-0-0, ja запиша во судскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
Приватната здравствена организација � ординација по 
општа медицина Д-Р ТАСЕВСКИ Куманово, ул. �Ѓуро 
Салај� бр. 2. 
Се брише досегашниот управител Гзиме Алими, а 

се запишува новиот директор Соња Доневска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

562/2003.                                   (31770) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 544/2003 од 27.11.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 1-799-0-0-0, ja запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Уче-
нички дом �ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ� Дебар. 
Се брише Џеват Арслани � в.д. директор, а се запи-

шува Малиќ Алајбегу- в.д. директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

544/2003.                                   (31772) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 465/2003 од 10.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-481-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Државно-
то средно училиште за економија и биротехника �Арсениј 
Јовков� � Скопје, ул. �Цветан Димов� бр. 17. 
Се брише досегашниот ВД директор Пулевски Мар-

јан, а се запишува новиот директор Петреска Цвета. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

465/2003.                                   (31775) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3798/2003 од 31.10.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02051791?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЈАНАКИ КОМЕРЦ ДОО Кавадарци, ул. 
�Скопска� бр. 7-а, Кавадарци. 
Да се запише следната дејност: 50.20 � одржување 

и поправка на моторни возила. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3798/2003.                                   (31777) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

804/03, од 11.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011536?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за инженеринг, 
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геолошки, хидрогеолошки, истражни работи и прое-
ктирање АКВА ДРИЛ-НД ДОО увоз-извоз Штип, ул. 
�Балканска� бр. 37 Д. 
Основачи на друштвото се: Никола Стамболиев од 

Штип и Димче Костадинов од Штип. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 
36.14, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.51, 51.53, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.12, 71.34, 74.20/2, 
74.20/3, 74.81, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен 
промет со Р. Бугарија и Р. Србија. 
Друштвото го застапува управител без ограничува-

ње - Димче Костадинов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 804/03. (29523) 

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

885/03, од 23.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011617?-6-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на ТП на Трговецот-поединец РОМА Сне-
жана Александар Стоилковска ТП - Пробиштип, ул. 
�Јордан Стојанов� бб. 
Овластен потписник: Стоилковска Снежана од Про-

биштип, ул. �Јордан Стојанов� бб. 
Седиште: ул. �Јордан Стојанов� бб, Пробиштип. 
Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 
Основач на Трговецот поединец е Стоилковска Сне-

жана од Пробиштип. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 885/03. (29525) 

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

865/03, од 19.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011597?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги МОНТАНА ДООЕЛ Кочани, ул. 
�9-ти Мај� бб. 
Единствен содружник: Пламен Петров. Влог: 

155.000,00 денари, основни средства. Не одговара. Це-
лосна одговорност. 
Управител и застапник во надворешнотрговскиот 

промет е Пламен Петров со неограничени овластувања. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 

01.23, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.10, 19.30, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.22, 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, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 

55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 70.31, 
71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 92.31, 92.31/1, 
92.31/2, 92.34, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнација, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 865/03. (29527) 

___________  
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 861/03, 

од 19.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011593?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП на Трговец-поединец Масимо Васе Јордан 
Стојанов ТП Штип, ул. �Кирил и Методи� бр. 11/5, Штип. 
Трговец-поединец и овластен потписник е Васе Јор-

дан Стојанов, со стан на ул. �Кирил и Методи� бр. 11/5. 
Одговара со сиот свој имот. 
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 861/03. (29528) 

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

906/03, од 01.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011638?-8-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија, транспорт и услуги ДИГОР ДООЕЛ увоз-
извоз Штип, ул. �Врпоље� бр. 3. 
Основач на друштвото е Косто Ташков од Штип. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. 
Управител на друштвото е Зуица Ташкова од 

Штип, со неограничени овластувања. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 
36.14, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.45, 51.51, 51.52, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.12, 71.34, 
74.12, 74.40, 74.81, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, застапување на странски фирми, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Србија. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 906/03. (29530) 

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

773/03, од 03.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011505?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и угостителство БАЏУК ДООЕЛ увоз-из-
воз Ново Село, ул. �10-ти Септември� бр. 10. 
Единствен содружник на друштвото е Ацо Баџуков 

од Ново Село, ул. �10-ти Септември� бр. 10. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.22, 01.23, 01.24, 15.32, 

15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 20.30, 20.40, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 
60.24, 91.33, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со Гр-
ција и Бугарија, меѓународен транспорт на патници и 
стока, реекспорт, застапување и посредување во проме-
тот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција. 
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Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот и средства. 
Управител со неограничени овластувања е Ацо Ба-

џуков од Ново Село, ул. �10-ти Септември� бр. 10. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 773/03. (29531) 

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

827/03, од 11.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011559?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ПРЕСТИЖ ДОО увоз-извоз 
Штип, ул. �Панче Караѓозов� бр. 33. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.11, 15.52, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.40/1, 17.51, 17.54/2, 18.10, 
18.21, 18.24, 19.30, 20.51, 21.12, 24.30, 28.62, 28.72, 
36.14, 36.50, 36.63, 37.10, 45.21/2, 45.34, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 
52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/2, 55.30/1, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 
74.83, 74.84, 80.42, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и 
шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт, мало-
граничен промет со соседните земји. 
Содружници на друштвото се: Кирчо Митев од 

Штип, ул. �Панче Караѓозов� бр. 33 и Санде Зиков од 
Штип, ул. �Партизанска� бр. 37/17. 
основната главнина на друштвото изнесува 2.500 

евра или во денарска противвредност 152.500,00 дена-
ри од кои секој содружник вложува по 1.250,00 евра 
односно сооднос на влогови 50%:50%. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то го застапува управител. Управител на друштвото е 
Кирчо Митев од Штип, ул. �Панче Караѓозов� бр. 33, 
со неограничени овластувања во застапување. 
Управителот е и овластен потписник на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 827/03. (29533) 

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

931/03, од 01.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011663?-1-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ЈТД на Јавното трговско друштво за 
транспорт и услуги БЕ-КОМ Сашо Трајчевски и др. 
ЈТД ул. �28-ми Август� бр. 17, Пробиштип. 
Назив: Јавно трговско друштво за транспорт и услу-

ги БЕ-КОМ Сашо Трајчевски и др. ЈТД. 
Скратен назив: ЈТД БЕ-КОМ. 
Седиште: ул. �28-ми Август� бр. 17, Пробиштип. 
Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 

21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 51.56, 51.57, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 71.10, 71.33, надворешна трговија со прехранбе-
ни и непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет друштвото одговара со 
целиот свој имот. 
Содружници се Сашо и Валентина Трајчевски од 

Пробиштип. 
Застапник и овластен потписник е Трајчевски Сашо 

- без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 931/03. (29534) 

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

846/03, од 16.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011578?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, услуги и трговија ГЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
�Благој Мучето� бр. 44/5, Струмица. 
Претежна дејност: 18.22 - производство на друга 

горна облека.  
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.23, 01.24, 01.41/3, 05.02, 

15.81/1, 19.98, 15.98/2, 17.52, 17.54, 17.54/2, 17.60, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.22, 22.22, 26.21, 26.24, 26.25, 31.20, 31.50, 31.62, 
32.10, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 40.10/1, 
40.10/3, 40.10/4, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.22, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.70, 
52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 65.23, 70.11, 70.31, 72.30, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 
74.83, 74.84, 92.31/1, 92.32/2, 92.40, 93.01, 93.02, 52.11, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, застапување на странски фирми, продажба на 
стоки од консигнациони складови, сообраќајно-агенци-
ски работи, туристички работи во странство, снабдување 
со превозни средства, услуги за складирање на стоки, 
посредување, ризлинг, изведување на инвестициони ра-
боти во странство и отстапување на инвестициони рабо-
ти на странски лица во Р. Македонија, складирање, ку-
пување на стоки во странство и продажба на истите во 
странство, долгорочна производствена кооперација, за-
стапување и вршење на работи во врска со шпедитерски 
и други услуги во надворешнотрговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица ДПУТ ГЕРИ 

ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Благој Мучето� бр. 44/5, Стру-
мица, настапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските сторени во платниот промет со трети лица од-
говара со целокупниот свој имот. 
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Шаренковска Македон-
ка - управител. Застапник со неограничени овластувања 
и единствен содружник е Шаренковска Македонка. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 846/03. (29536) 

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

844/03, од 12.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011576?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, 
услуги и производство НАВИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Са-
рај, бр. 76, општина Босилово. 
Дејности: 02.01, 02.02, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
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52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, шпедиција, заста-
пување и претставување, реекспорт, консигнациона 
продажба на стоки од увоз, вршење на работи со посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, малограни-
чен промет со Грција и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
За управител и застапник на друштвото со неогра-

ничени овластувања се запишува лицето Јанушев Ван-
чо од с. Сарај бр. 76, општина Босилово. 
Пречистен текст: Јанушев Ванчо - управител и за-

стапник на друштвото. 
Единствен содружник е Јанушев Ванчо. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 844/03. (29537) 

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

801/03, од 05.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011533?-8-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за услуги, производство 
и трговија РИМАТО-2003 увоз-извоз ДООЕЛ ул. �Ор-
це Николов� бр. 16, Струмица. 
Дејности: 18.21, 18.22, 19.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 
55.40, 60.24, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
соседните земји, посредување, реекспорт, застапување 
и консигнација, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото за 

услуги, производство и трговија РИМАТО-2003 увоз-
извоз ДООЕЛ Струмица, ул. �Орце Николов� бр. 16, 
настапува во свое име и за своја сметка. 
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 

и надворешниот промет е Киров Костадин. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 801/03. (29539) 

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

900/03, од 24.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011632?-8-12-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги извоз-увоз БОРОПАЛ ДООЕЛ с. 
Калугерица, општина Радовиш. 
Единствен содружник е Грубер  Гуентер Јуерген 

Техео од Минхен - Германија. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 
15.11, 15.13, 15.51, 18.10, 20.10, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.31, 45.32, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.17, 52.63, 45.43, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.63, 55.40, 55.51, 63.12, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 
74.70, 74.84, 93.95, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, застапување и посредување во прометот со 
странски лица, реекспорт, малограничен промет, меѓу-
народна шпедиција, продажба на стоки на консигнацио-
ни складишта, застапување на странски фирми. 
Одговорност: Во свое име и за своја сметка со це-

лиот свој имот. 
Управител на друштвото е Грубер Гуентер Јуерген 

Техео со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 900/03. (29540) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
842/03, од 25.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011574?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС ДООЕЛ Кочани 
ул. �Кирил и Методиј� бр. 43. 
Со изјава од 01.09.2003 година, се врши основање 

на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-
ГИ ПЛУС ДООЕЛ Кочани. 
Седиштето на друштвото е во Кочани на ул. �Кирил 

и Методиј� бр. 43. 
Управител - застапник на друштвото се именува ли-

цето Иванов Иван од Кочани. 
Основната главница на друштвото се состои од основ-

ни средства дадени во проценка од овластен проценител и 
изнесува вкупно 167.280,00 денари или 2.720 евра. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања, а за преземените обврски одговара со цели-
от свој имот. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.51, 22.14, 22.15, 

22.31, 22.32, 22.33,51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 
51.53, 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, 52.48, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
72.30 и 72.60, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
реекспорт. 
Основач на друштвото е Иванов Иван од Кочани. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 842/03. (29541) 

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

852/03, од 18.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011584?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги Агро-пазар ДООЕЛ увоз-извоз 
Радовиш, ул. �Ленинова� бр. 26. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет 
со трети лица за сторените обврски друштвото одгова-
ра во висината на вложените средства во друштвото. 
Основач на друштвото е лицето Кирил Манев од 

Радовиш. 
Управител на друштвото е Кирил Манев од Радо-

виш како и застапник во надворешнотрговскиот про-
мет со неограничени овластувања. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 

01.12/2, 01.21, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 
15.61, 15.81, 15.98/2, 45.11, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 
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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.20, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, комплет надворешнотрговски промет со пре-
хранбени и непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, шпедици-
ја, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, ма-
лограничен промет со сите соседни земји, меѓународен 
транспорт (превоз) на стоки во земјата и странство, ме-
ѓународен превоз на патници во земјата и странство. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 852/03. (29543) 

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

869/03, од 23.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011601?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услу-
ги ЛЕОНИД ДООЕЛ Виница, ул. �Македонска� бр. 1. 
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Со изјава од 30.05.2003 година се врши основање 

на Друштвото за трговија и услуги ЛЕОНИД ДООЕЛ 
Виница. 
Седиштето на друштвото е во Виница на ул. �Маке-

донска� бр. 1.  
За управител - застапник на друштвото се именува 

лицето Захариев Роберт од Виница. 
Основната главнина на друштвото се состои од основ-

ни средства дадени по проценка од овластен проценител 
и изнесува вкупно 156.900,00 денари или 2.560 евра. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања, а за преземените обврски одговара со цели-
от свој имот. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 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, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 74.12 и 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници. 
Основач на друштвото е Захариев Роберт од Виница. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 869/03. (29544) 

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

798/03, од 03.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011530?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица за производство, трго-
вија и услуги ЕВРОМАК АС ДООЕЛ Струмица, ул. 
�Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 7. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.51, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 25.13, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 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, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83,74.84, 92.20, 92.71, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи,мало-
граничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓунаро-
ден транспорт и шпедиција, реекспорт и меѓународен 
превоз на патници. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица 
одговара со вкупниот свој имот. 
Управител и застапник со неограничено овластува-

ње на друштвото е лицето Маневски Перо, ул. �Ѓуро 
Ѓаковиќ� бр. 7. 
Единствен содружник е лицето Маневски Перо од 

Струмица. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 798/03. (29545) 

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

893/03, од 25.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011625?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, услуги и трговија ХОРТИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
�Браќа Миладинови� бр. 17/2, Струмица. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 21.25, 36.50, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.16, 
51.17, 51.21,51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 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, 60.22, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, продаж-
ба на стоки на консигнациони складови, меѓународен 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај, посредување. 
Единствен содружник во друштвото е лицето Вита-

нов Васе. 
Управител и застапник на друштвото со неограни-

чени овластувања во управувањето и застапувањето е 
Витанова Мирјана. 
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 893/03. (29547) 

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

857/03, од 19.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011589?-8-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт 
и трговија МИГ 2003 ДООЕЛ Штип, ул. �Партизанска� 
бр. 48/7. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/2, 01.21, 

01.22/1, 01.23, 01.24, 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, 15.82/2, 15.84, 15.86, 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, 
20.30, 20.40, 21.12, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
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, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 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, 52.50, 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, 92.62, 45.12, 51.18, 51.19, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.14, 74.84, 19.30, 51.17, 51.18, 51.19, 55.40, 63.30, 70.42, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, малограничен промет со 
Р. Бугарија и Р. Грција, застапување на странски фирми. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговара друштвото со сиот свој имот. 
Единствен содружник е Зоран Смилков од Штип. 

Управител на друштвото е Зоран Смилков со неограни-
чени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 857/03. (29548) 

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

917/03, од 26.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011649?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги НЕКТАР ДООЕЛ с. Зрновци - Зрновци. 
Основање на друштво со ограничена одговорност 

основано од едно лице со фирма: Друштво за произ-
водство, трговија и услуги НЕКТАР ДООЕЛ с. Зрнов-
ци - Зрновци. 
Основач е Драганчо Бојаџиев од с. Зрновци. 
Основната главнина изнесува 161.200 денари или 

2.600 евра. 
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Основачот за обврските на друштвото не одговара. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име, а за обврските одговара со целиот имот. 
Управител на друштвото е Драганчо Бојаџиев од с. 

Зрновци со неограничени овластувања во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет. 
Дејности: 01.25, 01.30, 15.88, 15.89, 51.11, 51.16, 

51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување во прометот 
на стоки и патници со странство, реекспорт и консиг-
национа продажба, меѓународен транспорт на стоки и 
патници и малограничен промет. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 917/03. (29549) 

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

912/03, од 26.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011644?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и 
услуги ТЕДЕУМ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. 
�Пиринска� бр. 7, општина Струмица. 
Содружник - основач е Печков Тодор од Струмица. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41/3, 01.42, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународен 
превоз на стоки во патниот сообраќај, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, комисиона 
продажба, застапување на странски фирми, меѓународ-
на шпедиција, вршење работи во посредување во над-
ворешно-трговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со целокупниот свој имот. Во правниот промет со 
трети лица друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка. 
Управител и застапник во надворешнотрговскиот 

промет е Печков Тодор од Струмица, ул. �Пиринска� 
бр. 7 - со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 912/03. (29550) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4915/03 од 24.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054449?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП на Такси превоз ТП САКС 
ТАКСИ Зариф Гарип Саловски населба Венец 2, бб Де-
бар. 
Основач и управител е Зариф  Саловски од Дебар, 

населба Венец 2, бб. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските свои одгова-
ра со целиот свој личен имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4915/2003.                                                                (31596)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4912/03 од 24.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054446?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП на Такси превоз ТП ГО-КАТ 
Љупчо Миливој Станчевски ул. �Ѓорѓи Поп Христов� 
бр. 3/1-15, Скопје. 
Основач и управител без ограничување е Љупчо Стан-

чевски од Скопје, ул. �Ѓорѓи Поп Христов� бр. 3/1-15. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските свои одгова-
ра со целиот свој личен имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4912/2003.                                                                (31598)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4773/03 од 24.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 02054307?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за маркетинг, услуги и консал-
тинг ПРОФЕССИОНАЛ КОНСУЛТИНГ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 108/21, Скопје. 
Содружник е Благоја Петровски од Скопје, бул. �АВ-

НОЈ� бр. 108/21. Управител е Благоја Петровски, без огра-
ничување. Седиште: бул. �АВНОЈ� бр. 108/21, Скопје. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целокупниот свој имот. Застапник во надворешно тргов-
скиот промет е Благоја Петровски, без ограничување.  
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 50.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55,  51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 562.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 
52.74, 55.21, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.40, 72.10, 72.20, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 
74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, вршење на туристички работи 
со странство, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци во друмскиот сообраќај, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, услуги на внатрешна и 
меѓународна шпедиција, вршење на комисиони работи 
во областа на прометот на стоки и услуги, меѓународни 
сообраќајно - агенциски работи,  посредување и заста-
пување во надворешнотрговскиот промет, продажба на 
стоки во посебни царински продавници, реекспорт, 
консигнациона продажба, малограничен промет со Бу-
гарија, Грција, Албанија и Србија и Црна Гора. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4773/2003.                                                                (31600)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4743/03 од 24.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054277?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услу-
ги, трговија и производство ЗЗ КОМЕРЦ ДООЕЛ Скоп-
је, ул. �Смољани� бр. 6.  
Друштвото за услуги, трговија и производство ЗЗ КО-

МЕРЦ ДООЕЛ Скопје, ул. �Смољани� бр. 6., се основа со 
Изјава за основање ДООЕЛ од 10.11.2003 година. Содруж-
ник е Славе Здравковски - управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските  сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
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Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 28.61, 28.62, 28.63, 

28.71, 28.72, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.24, 
29.56, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.45, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24,5 2.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 65.12/3, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4743/2003.                                                                (31601)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4224/03 од 20.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02053758?-6-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП Абдула Џавид Зеќири 
ОНУР - АЗ Бурекџилница Скопје, ул. �Александар Ур-
даревски� бр. 3/12 ТЦ Живко Брајковски - Скопје. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 52.24, 52.27. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка. За обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица трговецот 
поединец одговара со целиот свој имот. Основач е Аб-
дула Зеќир од Скопје, ул. �Хо Ши Мин� бр. 283 б. Аб-
дула Зеќир - управител со неограничени овластувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4224/2003.                                                                (31603)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4634/2003 од 18.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054168?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Tрговското друштво 
за вработување на инвалидни лица, производство, трго-
вија и услуги МИХАЕЛА � СТ експорт-импорт ДОО-
ЕЛ, ул. �Ѓорче Петров� бб, Куманово. 

Tрговско друштво за вработување на инвалидни ли-
ца, производство, трговија и услуги МИХАЕЛА � СТ 
експорт-импорт ДООЕЛ, ул. �Ѓорче Петров� бб, Кума-
ново е основано со Изјава од 04.11.2003 година, а со-
дружник е Величковски Славијон од Куманово. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,5 2.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 50.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,5 
1.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40/4, 74.20/5, 74.12, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 
55.12, 45.11, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 26.40, 26.51, 26.52, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.20, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транс-
порт на патници, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни 
сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, изве-
дување на инвестициони работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

то одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Величковски Сла-
вијон, управител без ограничувања во внатрешен и 
надворешен-трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4634/2003.                                   (31604) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4756/2003 од 20.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054290?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги УНИПАЈП-МИ-
НЕРВА ДОО експорт импорт Гевгелија, ул. �Инду-
стриска� бб. 
Друштво за производство, трговија и услуги УНИ-

ПАЈП-МИНЕРВА ДОО експорт импорт Гевгелија, ул. 
�Индустриска� бб. 
Содружници се: Маџунков Костадин од Гевгелија и 

Пискар Марјан од Менгеш, Република Словенија. 
Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.21, 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, 52.49, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 74.84,  надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, комисиона продажба, малограни-
чен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и Србија и 
Црна Гора, услуги на меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, посредување и за-
стапување на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Маџунков Костадин - управител со неограничени 

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

4756/2003.                                   (31605) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4877/2003 од 21.11.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02054411?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, 
консалтинг и услуги АНИМАР ВЕТ ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. �Павле Илиќ� бр. 29/9, Скопје. 
Основачи на друштвото се содружниците: Марија 

Шушевска од Скопје, бул. �Видео Смилевски Бато� бр. 
83/3-23 и Анастас Петров од Скопје, ул. �Павле Илиќ� 
бр. 29/9. 
Дејности: 01.42, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 

15.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 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, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/3, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05,  надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски фир-
ми, посредување во прометот на стоки, реекспорт, тр-
говија на консигнација, малограничен промет со: Алба-
нија, Бугарија, Грција и Република Србија и Црна Гора. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот промет е Петров Анастас 
- управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4877/2003.                                   (31606) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4491/2003 од 20.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054025?-6-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП на Кафе � Сла-
ткарница ПАЛМА � ИБ � Иса Бајрам Бајро ТП Скопје, 
ул. �Партизански одреди� бр. 121, кула 7. 
Трговецот-поединец ќе ги обавува следните дејно-

сти: 15.52, 15.81/2, 15.98, 15.98/2, 52.24, 52.25, 55.30/2. 
Управител на трговецот-поединец е Иса Бајро. 
Одговара со целокупниот имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4491/2003.                                   (31608) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4316/2003 од 23.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053850?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПИРИФАН ДООЕЛ Екс-
порт-Импорт, ул. �Георги Димитров� бр. 21/3-9 Скопје. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 
50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 
15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 
45.45, 60.21, 60.22, 60.23,6 0.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 
80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 
22.23, 22.25, 22.14, 71.40, 92.31/2, 92.32, 74.84,  надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување, за-
стапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
малограничен промет со:СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и 
Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај, туристички ра-
боти во странство, меѓународна шпедиција, изведува-
ње на градежни работи во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Николовска Ана - 

управител без ограничување. 
Единствен содружник е Николовски Ѓорѓи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4316/2003.                                   (31609) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4795/2003 од 19.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054329?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ГРАЦ-ИНЖЕНЕРИНГ ДО-
ОЕЛ Експорт-Импорт, ул. �Трета македонска ударна 
бригада� бр. 16, Кратово. 

51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 
15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 
60.22, 60.23,6 0.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.20, 

74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 
92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 
22.14, 71.40, 92.31/2, 92.32, 74.84, 15.86, 15.87, 15.94, 
15.95, 02.01, 01.25, 36.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување, застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со:СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, кон-
сигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, туристички работи во странс-
тво, меѓународна шпедиција, изведување на градежни 
работи во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Лазаревски Зоран  

- управител без ограничување. 
Единствен содружник е Тони Ивановски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4795/2003.                                   (31610) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4317/2003 од 05.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053851?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги СИВИК ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. �Панче Пешев� бр. 31. 
Друштво за производство, трговија и услуги СИ-

ВИК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Панче Пешев� 
бр. 31. 
Друштвото е основано со Изјава за основање на 

ДООЕЛ, а содружник на друштвото е Јован Младенов-
ски од Куманово. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 15.11, 15.12, 15.13, 45.11, 

45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.84,  надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапништво и посред-
ништво, реекспорт, консигнациона продажба, малогра-
ничен промет со: Бугарија, Албанија, Грција, Србија и 
Црна Гора. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет е Славица Јакимовска, упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4317/2003.                                   (31611) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4647/2003 од 14.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054181?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско-
то друштво за производство, трговија, угостителство и 
услуги ПАЛМА-СГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. 
�Светозар Пепоски� бр. 12, Гостивар. 
Основач е Симјаноски Гојко од Гостивар. 
Управител е Симјаноски Гојко без ограничување. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.20, 15.81/1, 15.51, 31.10, 

31.61, 36.14, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
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51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84,  надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, унапредување на стоки и 
услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, 
посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓуна-
роден транспорт на стоки. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4647/2003.                                   (31613) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4785/2003 од 23.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054319?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за угости-
телство, промет и услуги МЕРАК БИЗНИС ДОО екс-
порт-импорт, ул. �Андон Дуков� бр. 27, Скопје. 
Содружници се: Груевски Љупчо од Скопје со ос-

новачки влог од 64.000,00 денари, Грујевски Тони од 
Скопје со основачки влог 48.000,00 денари и Груевски 
Златко од Скопје со основачки влог 48.000,00 денари.  
Вкупна основна главнина 160.000,00 денари = 2 623 

евра. 
Дејности: 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 

15.87, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 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, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.81, 
74.84, 93.05,  надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, угостителски и туристички услуги, реекспорт, 
консигнациона продажба, услуги на меѓународен транс-
порт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските кон 
трети лица сторени во правниот промет, друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
За управител на друштвото во внатрешниот и над-

ворешниот промет, без ограничување се именува лице-
то Грујевски Тони од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4785/2003.                                   (31614) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4642/2003 од 19.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054176?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги Б В Б ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово, ул. �М. Тито� бр. 106/27. 
Основач е Бобан Алексиќ од Тетово, ул. �М. Тито� 

бр. 106/27. 
Дејности: 51.39, 51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 

51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.33, 52.45, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84,  
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Биљана Алексич - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4642/2003.                                   (31615) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 

1620/03 од 24.11.2003 година, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на основач, управител и седиште на 
Друштвото за производство, трговија и услуги �ЕГЗОТИК� 
експорт-импорт ДООЕЛ ул. �1-во Мај� бр. 12, Кичево. 
Во Друштвото за производство, трговија и услуги 

�ЕГЗОТИК� експорт-импорт ДООЕЛ ул. �1-во Мај� бр. 
12, Кичево се променува основачот, управителот и седи-
штето на друштвото со назив како претходно. 
Се брише досегашниот основач и управител на друш-

твото Василеска Снежана од Кичево, а на нејзино место 
се запишува основачот Богдановски Димче од Кичево. 
За управител на друштвото се запишува лицето Бог-

дановски Дејан. Се врши промена на седиштето од ул. 
�Пролетерски бригади� бр. 58 на ул. �1-во Мај� бр. 12, 
Кичево. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1620/2003. 
                                                                            (31663)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1541/03 од 10.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 016338 ја запиша во трговскиот регистар промената  
на фирма, пристапување на содружник и пренесување 
на удел на Трговското друштво за производство, градеж-
ништво, трговија, услуги и угостителство ПОЛИ-НИК 
ДОО увоз-извоз Охрид ул. �Живко Чинго� бр. 114. 
Пристапување на содружник, отстапување на удел 

на основачки влог и промена на назив. 
Во друштвото пристапува Мујоски Стефан од 

Охрид, ул.�Бул. Туристичка� бр. 21. Промена на фирма: 
Трговското друштво за производство, градежништво, 
трговија, услуги и угостителство ПОЛИ-НИК ДООЕЛ 
увоз-извоз Охрид и новата фирма гласи Трговско  друш-
тво за производство, градежништво, трговија, услуги и 
угостителство ПОЛИ-НИК ДОО увоз-извоз Охрид. Со-
дружник Полимиа Николовска му пренесува дел на со-
дружникот кој пристапува во износ од 15.860,00 денари 
или 260 евра.  
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1541/2003. 
                                                                            (31664)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1538/03 од 07.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 010961 ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма, содружник и овластено лице на Друштвото за 
производство, промет и услуги ЗПС-ТРЕЈД увоз-извоз 
Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. �Ристе Секирчанец� бр. 19.  
Се врши промена на назив на фирма од: Друштво  за 

производство, промет и услуги Светлана Мирческа 
ЗПС-ТРЕЈД увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ во Друштво за 
производство, промет и услуги ЗПС-ТРЕЈД увоз-извоз 
Прилеп ДООЕЛ. Од друштвото истапува досегашниот 
содружник Светлана Мирческа, која својот основачки 
влог без надомест го отстапува на содружникот што 
пристапува  лицето Мирчески Зоран од Прилеп ул. �Ри-
сте Секирчанец� бр. 19. 
Зоран Мирчески, управител без ограничување во 

рамките на запишаните дејности, кој ќе го застапува 
друштвото во земјата и во надворешно-трговскиот про-
мет. И престануваат овластувањата за застапување и 
претставување на друштвото во земјата и надворешно 
трговскиот промет на Светлана Мирческа, досегашен 
управител и се брише од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1538/2003. 
                                                                            (31665)     
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Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 

1594/03 од 21.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 014556 го запиша во трговскиот регистар проширу-
вањето на дејност на Трговското друштво за производс-
тво, градежништво, трговија, услуги и угостителство 
�Б.И.М. ВЛАВЧЕСКИ� ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, с. 
Пештани, Охрид. 
Проширување на дејност: 22.12, 41.44, 52.44, 52.72, 

52.74, 55.21, 55.22, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 
63.22, 63.30, 63.40, 72.50. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1594/2003. 
                                                                            (3666)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
990/03 од 03.11.2003 година, во регистарска  влошка бр. 
005161 ја запиша во трговскиот регистар промената на 
овластено лице на Градежното трговско друштво �БЕ-
ТОН ОХРИД� Акционерско друштво Охрид, ул. �Буле-
вар Туристичка� бб, Охрид. 
Се запишува Одлуката за разрешување на Надзорни-

от одбор бр. 02/535 донесена на 27.06.2003 година, а за-
веден на 01.07.2003 година. 
Се запишува Одлуката за разрешување на Управниот 

одбор бр. 02-535 донесена на 27.06.2003 година, а заве-
дена на 01.07.2003 година. 
За членови на Надзорен одбор се именуваат лицата: 

Кире Николоски - претседател, Злате Силјаноски, Ксе-
нофон Кочоски, Агис Наумоски, Колоски Ристо, Петар 
Секулоски, Симон Стојаноски. 
Со Одлука бр. 02-535/2 донесена на 27.06.2003 година, 

заведена на 01.07.2003 година за членови на Управниот 
одбор се именуваат лицата: Миле Велјаноски - претседа-
тел, Мирко Смаќоски, Петре Илоски, Драган Мургоски, 
Елизабета Димитровска, Стојна Гашоска, Мирче Кара-
мешиноски. 
Се брише досегашниот овластен застапник Благоја 

Бочвароски. Се запишува во судскиот регистар м-р Ми-
ле Велјаноски генерален директор на друштвото. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 990/2003. 
                                                                            (31667)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1573/03 од 21.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 005161 ја запиша во трговскиот регистар измената на 
Статутот на Градежното трговско друштво �БЕТОН ОХ-
РИД� Акционерско друштво Охрид, ул. �Булевар Тури-
стичка�бб, Охрид. 
Измени на Статутот на ГТД �БЕТОН ОХРИД� АД 

Охрид и тоа плен 54 од Статутот на ГТД �БЕТОН ОХ-
РИД� АД Охрид и гласи: �Надзорниот одбор се состои 
од 3 члена�. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1573/2003. 
                                                                            (31669)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1580/03 од 21.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 002107 го запиша во трговскиот регистар проширу-
вањето на дејност на Трговското друштво за производс-
тво, трговија и услуги Чаулев Владимир МЕТАЛОГРА-
ФИКА - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. �Булевар на револу-
ција� бб. 
Основач е Чаулев Владимир. Управител е Чаулев 

Владимир, со неограничени овластувања. 
Одговорност: полна одговорност со целиот имот. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 

14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.87, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 
16.00/2, 17.40, 17.51, 17.54, 17.60, 17.72, 19.10, 20.10, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 
22.11, 22.12, 22.22, 22.23, 25.22, 25.23, 26.51, 26.52, 26.53, 
26.61, 26.62, 26.64,26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 29.13, 

29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 30.01, 31.50, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 37.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 
45.50, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.61 52.62, 52.72, 52.73, 
55.11, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 65.23, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 93.05.  
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1580/2003. 
                                                                            (31671)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1544/03 од 06.11.2003 година, во регистарска  влошка бр. 
002046 ја запиша во трговскиот регистар промената на 
управител на Друштвото за трговија, производство, услуги 
и транспорт Зулумоска Велика ГРАДЕШ ТРАНС увоз-из-
воз Битола ДООЕЛ Битола, ул. �Ужичка република� бр. 37. 
Промена на лице овластено за застапување. Се брише 

лицето Зулумоски Ристо. Се именува Лажовска Лилјана. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1544/2003. 
                                                                            (31674)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1524/03 од 07.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 014157 ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Трговското друштво за производство, 
промет и услуги ТЕМЕМЕЛЕ-2 ДООЕЛ увоз-извоз При-
леп, ул. �Кеј 1-ви Мај� бр. 8. 
Единствениот содружник на Трговското друштво за 

производство, промет и услуги ТЕМЕМЕЛЕ-2 ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп, Темелкоски Илија, основано и реги-
стрирано при ОС - Битола под рег. влошка 01014157?-8-
01-000 и Трег. 229/02, врши промена на управителот на 
трговското друштво. 
Му престануваат овластувањата за застапување на 

друштвото во земјата и надвор од неа на лицето Темел-
коски Илија - досегашен управител и се брише од суд-
скиот регистар. 
Лице овластено за застапување на друштвото во зем-

јата и надвор од неа ќе биде лицето Бошкоски Киро од 
Прилеп - управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1524/2003. 
                                                                            (31678)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1552/03 од 06.11.2003 година, во регистарска  влошка бр. 
01007435?-8-12-000 и 007435 го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основната главнина на  Градеж-
ното услужно друштво ТЕКНИКА, Риза Реџепи, ДООЕЛ 
експорт-импорт Кичево, ул. �Прилепска� бр. 115. 
Градежното услужно друштво ТЕКНИКА, Риза Ре-

џепи, ДООЕЛ експорт-импорт Кичево, ул. �Прилепска� 
бр. 115, согласно со законот за трговски друштва ја зго-
лемува основната главнина за 920.000,00 денари и сега 
изнесува 1.236.200,00 денари.  
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1552/2003. 
                                                                            (31681)     

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1419/03 од 03.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 01537 го запиша во трговскиот регистар бришењето 
на Трговецот поединец  за вршење на угостителски ус-
луги Димитар Благоја Велејановски Битола,  ТП Битола, 
ул. �Димче Лахчански� бр. 41/44. 
Престанок со работа и бришење од трговскиот реги-

стар на Трговецот поединец  за вршење на угостителски 
услуги Димитар Благоја Велејановски    ТП Битола. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1419/2003. 
                                                                            (31685)     
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Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 

1534/03 од 04.11.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 013533 ја запиша во трговскиот регистар промената 
на Друштвото со ограничена одговорност за производс-
тво  и промет на алати, метални и пластични производи, 
трговија и услуги АЛАТНИЦА П.Б. ИНДУСТРИ - 
Охрид, ул. �15-ти Корпус� бр. 1. 
Измена на договорот за Друштвото со ограничена 

одговорност за производство  и промет на алати, метал-
ни и пластични производи, трговија и услуги АЛАТНИ-
ЦА П.Б. ИНДУСТРИ - Охрид. 
Промена на лице за застапување на Друштвото со огра-

ничена одговорност за производство  и промет на алати, 
метални и пластични производи, трговија и услуги АЛАТ-
НИЦА П.Б. ИНДУСТРИ - Охрид. Му престанува овласту-
вањето за застапување на лицето Секулоски Димче и се 
брише од судскиот регистар. Лица овластени за застапува-
ње на друштвото и во надворешно-трговскиот промет се: 
Шикоски Борис и Јолакоска Мирјана - управител. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1534/2003. 
                                                                            (31687)     

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 

14/2003 од 25.11.2003 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
претприемачи �Деловен Центар� Кочани, со седиште 
на ул. �29 - ти Ноември� бб, Кочани.  
Овластено лице за застапување на здружението е 

Благица Сабоблевиќ-Стоименова од Кочани, ул. �Мар-
шал Тито� бр. Б1/13, претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: заштита на правата на 
претприемачите од Општина Кочани, дефинирано со 
Уставот на Република Македонија; преземање на по-
требните активности за поддршка, унапредување и раз-
вој на претприемништвото во Општина Кочани како и 
допринос во целокупниот економски развој; воспоста-
вување на квалитетна соработка со претставниците на 
локалната и државната власт изразена преку пооделни 
министерства во РМ; обезбедување на стручна помош, 
информации, организирање на едукација на членовите 
на ЗП за поуспешно работење и развој на претприе-
маштвото во Кочани; обезбедување и соработка со 
претставници на деловни банки, развојни фондации и 
други финансиски институции преку кои може да се 
обезбедува финансиска поддршка во развој на прет-
приемаштвото; воспоставување соработка со други 
НВО во регионот на РМ; градење на ад-хок локации со 
други НОВ, склучување на сојузи или регионални 
здруженија се со цел остварување на заедничките цели 
и задоволување на потребите на членовите на ЗП; вос-
поставување на соработка и градење на партнерски од-
носи со локалните власти во Кочани; поврзување со 
здруженија од ист вид на пошироко ниво, на Балканот 
во Европа и светот; и  членување во здружението. 
Здружението на граѓани Здружение на претприема-

чи �Деловен Центар� Кочани, со седиште на ул. �29 - 
ти Ноември� бб, Кочани, стекнува својство на правно 
лице на ден 25.11.2003 година. 
Од основниот суд во Кочани.                          (31853) 

___________  
Основниот суд во Куманово со решение ЗГ. бр. 

28/03 од 18.11.2003 година, го запиша во трговскиот 
регистар Хуманитарното - културно Здружение на гра-
ѓани �Хоризонти� од с. Романовце со седиште во с. Ро-
мановце - Куманово. 
Се запишува Хуманитарно - културно Здружение 

на граѓани �Хоризонти� од с. Романовце со седиште во 
с. Романовце - Куманово, со скратен назив ХКЗГ �Хо-
ризонти� во с. Романовце во регистарот на здружение 
на граѓани и фондации при Основниот суд  во Кумано-
во под Рег. бр. 288. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон оствару-
вање на хуманитарни цели со развивање на хуманоста, 
давање на материјална и друга помош на загрозени се-
мејства, згрижување, прибирање помош во давање на 
секаква помош на незгрижени и напуштени деца, пру-
жање на материјална помош за школување, медицин-
ска помош на напуштени деца, младинци и изнемоште-
ни лица без надоместок, како и за развивање на култур-
ни цели преку учество на разни културни активности и  
подобрување на квалитетот на животот, промовирање 
на демократски вредности, чување и негување на при-
рода, културно наследство во регионот и пошироко. 
Хуманитарното - културно Здружение на граѓани 

�Хоризонти� од с. Романовце со седиште во с. Рома-
новце - Куманово, се здобива со својство на правно ли-
це со денот на запишување во регистарот на ден 
18.11.2003 година. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Куманово. 
Од Односниот суд во Куманово.                     (31854) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово со решение ЗГ. бр.  
27/03 од 23.10.2003 година, го запиша во трговскиот 
регистар Здружението на граѓани Ромска организација 
на жени од Македонија �Даја�  Куманово, со седиште 
ул. �Иво Лола Рибар� бр. 46. 
Се запишува промена на седиште на Здружението на 

граѓани Ромска организација на жени од Македонија 
�Даја�  Куманово, со седиште во Куманово на ул. �Ба-
јрам Шабани� бб, запишано во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации што се води при овој суд, 
со решение ЗГ. бр. 3/99 од 13.01.1999 година под Рег. 
бр. 31. Новото седиште на Здружението на граѓани 
Ромска организација на жени од Македонија �Даја�  
Куманово гласи:  ул. �Иво Лола Рибар� бр. 46, и делува 
на подрачјето на град Куманово. 
Од Односниот суд во Куманово.                     (31855) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 22/2003 година, се запишува здру-
жението на граѓани  под име: Друштво за развој на све-
ста и културата на љубовта �КОМАЈА� � Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: остварување на 

најголем можен развој на сопствените потенцијали кои 
би го подобриле квалитетот на животот на потесната и 
пошироката околина (што резултира со разбуден, интен-
зивиран и исполнет живот), развивање на свеста за ви-
стинските потреби, предиспозиции, вредности и потен-
цијали на сопственото битие. Освестување и овладување 
на уште неоткриените способности во човекот, примена 
на стекнатите знаења и способности во активностите на 
сопственото секојдневие заради подобрување на квали-
тетот на својот и на животот на околината. Трагање по 
нови техники на духовен развој, како и користење на по-
стоечките, а пред се, на интегралниот систем на комаи-
ните спиритуални методи. Поддржување на духовните 
настојувања и на единството на сите луѓе со добра волја, 
без оглед на нивниот пол, националност, вероисповест, 
општествен статус, расна припадност и т.н. Популаризи-
рање на духовните настојувања и истражувања и на нив-
ните резултати во јавноста. Развивање на личната еколо-
гија, живеење во склад со природата и со тоа поттикну-
вање на глобалната еколошка свест. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Ди-

мо Хаџи Димов� бр. 47, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Станка Стоименова од Охрид, ул. �Димо Хаџи Димов� 
бр. 47. 
Од Основниот суд во Охрид.         (31945) 
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С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд во Струмица, објавува со решение  Ст. 
бр. 161/03 од 28.11.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за транспорт и трговија 
�ТРАЈ-ТРАНС� јтд Трајан Герасов и др. увоз-извоз Стру-
мица, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, 
со Трег. бр. 77/98 од 30.01.1998 година, регистарска вло-
шка бр. 1-807-000-06, МБС 03000807 и 1-03000807-000-6, 
со жиро сметка број 2000000026488946, која се води во 
Стопанска банка АД Скопје главна филијала Струмица но 
одлучено е истата да не се спроведува, поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-

веденото решение во рок од 8 дена од денот на објавува-
њето на решението во �Службен весник на РМ�, преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд  во Струмица.                            (31922)  

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, објавува со решение  

Ст. бр. 182/03 од 25.11.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Јавно трговско друштво за 
превоз и трговија Сулејманов Мурат и др. јтд �СЕМА 
ШПЕД� Конче, запишан во регистарот на Основниот 
суд во Штип, со Трег. бр. 146/98, регистарска влошка 
бр. 1-887-000-06, МБС 03000881, со жиро сметка број 
200-000026570426, која се води во Стопанска банка АД 
Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува, поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-

веденото решение во рок од 8 дена од денот на објавува-
њето на решението во �Службен весник на РМ�, преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд  во Струмица.                            (31925)  

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение  

Ст. бр. 91/03 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Производно - трговско и услужно 
претпријатие �ЕР�ДОО експорт-импорт Тетово, со жиро 
сметка бр. 41500-601-44936, што се води при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки - Тетово, запишан при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, под Срег. бр. 414/95 од 
24.01.1995 и со регистарска влошка бр. 1-57819-0-0-0. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
чл. 64 од ЗС. 

 По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

 Од Основниот суд  во Тетово.                                (31927)  
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

177/03, отвори стечајна постапка над должникот Задру-
га за трговско, производно, услужна задруга �ФИЛ-
ПРОМ� увоз-извоз Прилеп П.О. Прилеп,  со седиште 
на ул. �Цане Илиоски� бр. 95, запишан во регистерска 
влошка бр. 2-574, со решение Срег. бр. 2344 од 
14.11.1997 година, на Основниот суд во Битола, со ос-
новна дејност трговија на мало во продавници, претеж-
но со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка број 
300020000405-81, во Комерцијална банка - АД Скопје со 
Филијала Прилеп.   
Стечајната постапка кон должникот не се спроведува, 

но се заклучува поради немање на имот. 
 Од Основниот суд во Прилеп.                                (31929)  

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 
бр. 156/03 од 28.11.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Јавно трговско друштво за трговија 
и производство МАРТИН - ПРОМЕТ - СОКОЛОВ Драги 
и др. јтд увоз-извоз Кочани, со седиште на ул. �Гоце Дел-
чев� бр. 10, со жиро сметка бр. 40400-601-27349 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје, Одделение во Кочани. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31931) 

___________ 
  

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 682/03 од 25.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должник Трговско друш-
тво за транспорт и промет ПРОМШПЕД КОМЕРЦ Бах-
тијар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Локов� бр. 28/1-24 - Скопје, со жиро сметка број 
300000000491729, при Комерцијална банка АД Скопје, и 
регистарска влошка број 02037650?-8-06-000, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31595)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 678/03 од 26.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должник Претпријатие за 
производство, промет и услуги АЛВЕОЛИ - КОМЕРЦ 
експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. �Јане 
Сандански� бр. 35/IV-18, со жиро сметка број 40100-
601-270069 и регистарска влошка број 1-48574-0-0-0, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31597)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 583/03 од 26.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги СПЕКТРА Раде ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Маџари� бр. 50, со жиро 
сметка број 220401100033777 и регистарска влошка број 
02016916?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31599)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 675/03 од 26.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт, трговија, производство и услуги ФРИГО 
ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Натанаил Куче-
вишки� бр. 66а, со жиро сметка број 300000000887392 и 
регистарска влошка број 02040431?-8-03-000, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31674)  

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

шение II. Ст. бр. 590/03 од 18.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет и услуги НЕФАТ - КОМЕРЦ Нехат ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје, со седиште во с. Мојанци - Скопје, со 
жиро сметка број 260-0004839897-44, при АД Радобанк 
Скопје и регистарска влошка број 02029355?-8-01-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31717)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 606/03 од 27.11.2003 година се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за трговија и услуги БЛЈ КОМПАНИ Љуби-
ша ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ту-
шинска� бр. 16, Скопје, жиро сметка бр. 
300000000545952 при Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02021119?-8-01-000 при реги-
старот на Основен суд Скопје I � Скопје. Истата не се 
спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје  II � Скопје.        (31742) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV.  Ст. бр. 589/03 од 26.11.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот ТП Авто такси БА-
ФИ Бафчар Ајдар Беќири Скопје, со седиште на ул. �Ма-
кедонско косовска бригада� бр. 3/15, со жиро сметка 
320-0000000310-46 и регистарска влошка 02044968?-6-
06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (31743) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, во совет составен од су-

дијата Ванчо Мендизов како претседател на стечајниот 
совет во стечајниот предмет Ст. бр. 62/02 го објавува од-
носно се закажува рочиште за расправање и одлучување 
за отворање на стечајната постапка над должникот ДОЈ-
РАНСКО ЕЗЕРО АД Нов Дојран за 16.12.2003 во 12,30 
часот во сала 9 при Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (31778) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, во совет составен од 

судијата Ванчо Мендизов како претседател на стечај-
ниот совет во стечајниот предмет Ст. бр. 52/02 го обја-
вува односно се закажува рочиште за расправање и од-
лучување за отворање на стечајната постапка над 
должникот МАНДРА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО ДООЕЛ 
Нов Дојран за 16.12.2003 во 11,30 часот во сала 9 при 
Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (31781) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 637/03 од 29.10.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот СА-

НАКОР Претпријатие за трговија и развој ДОО � 
Скопје, со седиште на ул. �Питу Гули� бр. 55, со сме-
тка број 40100-601-173862 кај РМ, Агенција за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет � Скопје и регистарска влошка број 1-28224-0-0-0, 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Скопје I � Скопје.        (31805) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 672/03 од 26.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство, промет и услуги ДАМЈАН - ТРЕЈД ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Радишан-
ска� бр. 19/1-7, со жиро сметка број 300000001604319 и 
регистарска влошка број 02049667?-8-09-000, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31821)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 208/03 од 08.05.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија  и услуги ЗОМИ 
Панде ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ѓор-
ѓи Карчев� бр. 23/9, со жиро сметка број 200000029762211 
и регистарска влошка број 02013024?-8-03-000, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31820)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 561/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за транспорт, трговија  и услуги ДЕЛСИН 
Златко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 80, со жиро сметка број 
210-0557187101, при Тутунска банка АД Скопје и реги-
старска влошка број 02034127?-8-09-000, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31819)  

___________ 
 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 
Ст. бр. 91/03 од 10.11.2003 година отвори стечајна по-
стапка над должникот ТД �МЕНС� ДООЕЛ Охрид, со 
седиште во Охрид, ул. �Васил Главинов� бр. 3 со број 
на жиро сметка 300-0100000251-10 при Комерцијална 
банка АД Скопје, самостојна филијала Охрид, со реги-
старска влошка 01014539?-8-03-000, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој се води 

при Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.         (31832) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 

Ст. бр. 102/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна по-
стапка над должникот ТДПТУ �ЦУТАР ТРЕЈД� ДООЕЛ 
Охрид, со седиште во Охрид, ул. �Цар Самоил� бб со 
број на жиро сметка 200000024099836 при Стопанска 
банка-Филијала Охрид со регистарска влошка 011080?-
8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој се води 

при Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.         (31835) 
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Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 

Ст. бр. 92/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна по-
стапка над должникот ТД �ТРГО ПРОИЗВОД� ДООЕЛ 
Охрид, со седиште во Охрид, ул. �Васил Главинов� бр. 16 
со број на жиро сметка 530-0001000252-18 при Охридска 
банка АД Охрид со регистарска влошка 01005690?-8-03-
000, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој се води 

при Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.         (31836) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 142/03 од 27.11.2003 година е отворена стечајна по-
стапка над должникот Трговец-поединец РЕСАЛ � ПРО-
МЕТ ТП Пакизе Зулфикар Дурмишова Штип, ул. �Пи-
ринска� бр. 83 со жиро сметка бр. 510-0000300313-09 кај 
Комерцијално Инвестициона банка АД � Куманово. 
Отворената стечајна постапка се заклучува затоа 

што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Трго-

вец-поединец Ресал-Промет ТП Пакизе Зулфикар Дур-
мишова Штип, ул. �Пиринска� бр. 83, да се брише од 
трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31839) 

___________ 
 
Отворената стечајна постапка со решение Ст. бр. 

207/02 донесена од овој суд над должникот ДОО 
�МОНТИНГ� � во стечај Битола се заклучува. 
Должникот ДОО �Монтинг� Битола се стекнува со 

правото непречено да располага со имотот што влегува 
во стечајната маса. 
Се задолжува стечајниот управник на должникот да 

врши надзор врз спроведување на стечајниот план. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар и катастарот. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Сл. весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Битола.         (31843) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 154/03 

од 25.09.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за трговија на големо и мало, увоз-извоз ЈУГО-ЕЛЕКТ-
РО Илчо и др. Битола ДОО, со седиште на ул. �Петар 
Петровиќ Његош� бр. 143, Битола, запишано во реги-
старска влошка бр. 01-009461 на Основниот суд во Бито-
ла, со жиро сметка при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ 
Битола бр. 40300-601-18759, со дејност со шифра 52.45, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31934) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 220/03 
од 13.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
градежништво, сообраќај, трговија и услуги Мери Прес-
лав Атанасовска �ГРАНД ПРОМЕТ� увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ, со седиште на ул. �Драгорска� бр. 76-а Битола, 
запишано во регистарска влошка бр. 01001972 на Основ-
ниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000000502-
73 при Стопанска банка АД Битола, дејност 45.21/1, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31937) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 224/03 
од 14.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за трговија на големо и мало Трајан Атанасовски 
�БАЛКАН ПРОМЕТ� Битола ДООЕЛ, со седиште на 
ул. �Козара� бр. 3, Битола, запишано во регистарска 

влошка бр. 01002933 на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 40300-601-96333 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје, ПЕ Битола, дејност со шифра 52.12, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31940) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 166/03 
од 10.10.2003 година, над стечајниот должник Трговец 
поединец за превоз Александар Благој Дервеновски 
�БУЦЕ� Битола ТП, со седиште на ул. �Нико Фундали� 
бр. 12, запишано во регистарска влошка бр. 01012908 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-
0000002051-82 при Стопанска банка АД Битола, деј-
ност со шифра 60.22, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31942) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 150/03 од 28.11.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец ВАНЧО ВИ-
ТАН ЃОРГИЕВ ТП Кочани, ул. �Павлина Вељанова� бр. 
66, Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-40552 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет Скопје, Одделение во Кочани. 
Отворената стечајна постапка над должниот се зак-

лучува, затоа што друштвото не располага со имот до-
волен да ги покрие трошоците по постапката.  
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31943) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
 

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. �Ки-
ро Кикенски� бр. 13, Кочани, запишана во трговскиот 
регистар при Основниот суд во Штип, со решение бр. 
П. Трег. бр. 593/02 од 17.07.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, промет и транспорт 
ЉУПЧО-ТРАНС ДООЕЛ Кочани, ул. �Македонска� 
бр. 6, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должниот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (31844) 

__________ 
 

Ликвидаторот Јулијана Стојановска од Скопје, 
ул. �Вењамин Мачуковски� бр. 3/18, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решение П. Трег. бр. 4377/99 година, објавува дека 
Друштвото за менаџмент, обука и консалтинг МЕНАЏ-
МЕНТ ЦЕНТАР Валентина ДООЕЛ Скопје бул. �Куз-
ман Јосифовски Питу� бр. 26/3-1, со жиро сметка бр. 
200000029760174,отворена при Стопанска банка, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци, од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (31875) 

___________ 
 
Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, 

ул. �Стив Наумов� бр. 7/16, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 2033/2003 година, објавува дека Друштво-
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то за производство, трговија и услуги ЕЛА-ХОРИ-
ЗОНТ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 
бр. 200-0000362350-21, отворена при Стопанска банка, 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена, од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (31872) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, 

ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3121/2003 година, објавува дека Друш-
твото КОМ ПТУРС ДОО Скопје, ул. �Димитрие Чу-
повски� бр. 1/7, со жиро сметка бр. 300000001602379, 
отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена, од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (31822) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 

Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 
Славко Весковски од Скопје со дел 1/1, заведен во По-
седовен лист бр. 1389 за КО Драчево и тоа: К.П. 2851, 
ПЛ. 5, СК., в.м. �Велковски Круши�, култура нива, кла-
са, површина 672 м2. 
Предметната недвижност се продава за купопро-

дажна цена од 300 денари м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Сл. весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.            (31656) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 

Димовски Благоја, Димовски Димче  од Скопје со дел 
1/3, заведен во Поседовен лист бр. 2167 за КО Драчево 
и тоа: К.П. 2057/1, ПЛ. 5, СК. 13, в.м. �Чупријан�, кул-
тура нива, класа 4, површина 2832 м2. 
Предметната недвижност се продава за купопро-

дажна цена од 300 денари м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Сл. весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.            (31659) 

___________ 
 
Се продава идеален дел од 6/12 од недвижен имот 

во Скопје, кој се наоѓа во КО Ново Село, Ѓ. Петров, на 
К.П. бр. 412, план 2, на м.в. �Гола Гузица�, нива од 3-та 
класа, со вкупна површина од 8.552м2, евидентирано во 
ПЛ бр. 1010 за КО Ново Село, Ѓ. Петров, како сосопс-
твеност на продавачот Кирил Панчевски, со живеали-
ште во с. Ново Село, Скопје, за продажна цена од 
855.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-
твено купување на посочениот недвижен имот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до но-

тарот Ристо Папазов од Скопје, ул. �Ѓорче Петров� бр. 22. 
                          (31651) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за обезбедување на побарува-
ње со засновање на договорен залог врз подвижни пред-
мети (камиони), со својство на извршна исправа, потвр-
ден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, 
под ОДУ бр. 512/03 од 13.11.2003 година, склучен меѓу 
ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител 
и Друштво за транспорт и промет ШТУЗ Предраг ДОО-
ЕЛ Куманово, со седиште на ул. �Васил Драгомански� бр. 
32, Куманово, како заложен должник, засновано е залож-
но право-регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е ре-
гистрирано во Централниот регистар на 14.11.2003 годи-
на, со деловоден бр. 10120030001474.       (31668) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за обезбедување на побару-
вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ бр. 519/03 од 18.11.2003 година, склу-
чен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како зало-
жен доверител и Друштво за транспорт, услуги и трго-
вија на големо и мало ЈАФА-ТРАНС увоз-извоз ДОО 
Ресен, со седиште на ул. �Иво Лола Рибар� бр. 84, Ре-
сен, како заложен должник, засновано е заложно пра-
во-регистриран залог од прв ред врз подвижни предме-
ти на заложниот должник, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 19.11.2003 годи-
на со деловоден број 10120030001503.        (31670) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за обезбедување на побару-
вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ бр. 518/03 од 17.11.2003 година, склу-
чен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како зало-
жен доверител и Друштво за производство, трговија, 
транспорт и услуги ЛЕОНАРДО ДОО увоз-извоз 
Штип, со седиште на ул. �9-ти Мај� бр. 11, Штип, како 
заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог од прв ред врз подвижни предмети на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на 21.11.2003 година со дело-
воден број 10120030001525.         (31670) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за обезбедување на побару-
вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 529/03 од 21 ноември 2003 годи-
на, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како 
заложен доверител и Друштвото за трговија и транс-
порт САЛЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО - Струмица, со 
седиште на ул. �Тимо Тренчев� бр. 20 во Струмица, ка-
ко заложен должник, засновано е заложно право - реги-
стриран залог од прв ред врз подвижни предмети на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на 24.11.2003 година со дело-
воден број 10120030001534.                                  (31673) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на побарува-

ње со засновање на договорен залог врз подвижни пред-
мети (камиони), со својство на извршна исправа, потвр-
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ден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, 
под ОДУ број 524/03 од 20. 11.2003 година, склучен ме-
ѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен дове-
рител и Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија и 
услуги  АЛЕКСАНДАР-ВЕ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадар-
ци, со седиште на ул. �Ѓуро Салај� бр. 30 во Кавадарци, 
како заложен должник, засновано е заложно право - ре-
гистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на 
заложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на 21.11.2003 година со дело-
воден број 10120030001526.         (31677) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на побару-

вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 527/03 од 21 ноември 2003 годи-
на, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како 
заложен доверител и Друштвото за услуги, производс-
тво и трговија на големо и мало, експорт-импорт, услу-
ги во меѓународниот транспорт на стоки и патници и 
шпедиција КОМ-КОРД, Ристов Мијалчо и др. ДОО Ра-
довиш, со седиште на ул. �Индустриска зона� бб во Ра-
довиш, како заложен должник, засновано е заложно 
право - регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 24.11.2003 
година со деловоден број 10120030001535.         (31680) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на побару-

вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 523/03 од 20 ноември 2003 годи-
на, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како 
заложен доверител и Друштвото за транспорт, произ-
водство, трговија и услуги НАЛЕ-ТРАНС ДОО екс-
порт-импорт - Облешево, со седиште во с. Облешево, 
Кочани, како заложен должник, засновано е заложно 
право - регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 21.11.2003 
година со деловоден број 10120030001524.         (31682) 

___________ 
 
Над подвижните предмети: моторно возило-влекач, 

марка MERCEDES BENZ, тип 1935 LS, со број на ша-
сија WDB65557315584474, со број на мотор 
44294410605416, година на производство 1991, сила на 
моторот во KW (KS) 269, работна зафатнина 14618цм3, 
боја црвена 74/мет. сива 7F, со регистарски број SK-
898-NH, кое возило е во исклучива сопственост и вла-
дение на залогодавачот што е видно од сообраќајната 
дозвола бр. МК0824850, издаденa од ГУВР Скопје, под 
број 898-NH на 30.10.2003 година; специјална полу-
приколка, марка GOSA, тип FPPC 28/3 S, со броја на 
шасија NA000748, со број на мотор IIIIII, година на 
производство 1992, сила на моторот IIII KS, работна за-
фатнина IIII цм3, носивост 23.400 кгр, боја сива 7F/цр-
вена 72 и со регистарски број SK-190-JR, кое возило е 
во исклучива сопственост и владение на залогодавачот 
што е видно од сообраќајната дозвола број МК0618188, 
издадена од ГУВР Скопје, под број 190-JR на 
05.12.2001 година, сопственост на заложниот должник 
Друштво за превоз, трговија и услуги БЕНИВЕЛ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Атанас Иљо-
ски� бр. 7, запишано во трговскиот регистар на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со судска регистрација, ре-
гистарска влошка бр. 02040205?-8-01-000 на 23.11.2001 
година и решение П. Трег. бр. 3447/2001, со број на де-
ловен субјект ( БДС) 5500974, видно од решението број 
27-1531/1 од 19.03.2001 година од Државниот завод за 

статистика на Република Македонија, заснован е залог 
со договор за залог во форма на нотарски акт ОДУ бр. 
367/03 на 20.11.2003 година кај нотарот Ќосев Михаил 
во Скопје, во корист на заложниот доверител ОКТА 
Рафинерија на нафта Акционерско друштво Скопје, со 
седиште во с. Миладиновци, Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 13.813 ЕУР.(31823) 

__________ 
 

Над подвижните предмети: моторно возило-влекач, 
марка MERCEDES, тип 1735 S 38, со број на шасија 
WDB65512315551448, со број на мотор 442.944-10-
584567, година на производство 1990, сила на моторот 
во KW (KS) 260, работна зафатнина на 14618цм3, боја 
бела 01, со регистарски број SK-208-EP, кое возило е 
во исклучива сопственост и владение на залогодавачот 
што е видно од сообраќајната дозвола бр. МК0667370, 
издаденa од ГУВР Скопје, под број 208-EP на 
26.09.2002 година; специјална полуприколка, марка 
GOSA, тип FPPC 34 K, со број на шасија VХ2-2C34F3-
RA001022, со број на мотор IIIIII, година на производс-
тво 1994, сила на моторот IIII KS, работна зафатнина 
IIII цм3, носивост 24.800 кгр, боја бела 01/црвена 74 и 
со регистарски број SK-915-AK, кое возило е во исклу-
чива сопственост и владение на залогодавачот што е 
видно од сообраќајната дозвола број МК0618213, изда-
дена од ГУВР Скопје, под број 915-АК на 07.12.2001 
година, сопственост на заложниот должник Друштво за 
производство, трговија, услуги, транспорт и шпедиција 
ВАРДАР ДЕСЕТ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
на бул. �АВНОЈ� бр. 94/2-5, запишано во трговскиот 
регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со судска 
регистрација, регистарска влошка бр. 02043322?-3-03-
000 на 22.11.2001 година и решение  Трег. бр. 
4117/2001 и со број на деловен субјект ( БДС) 5571405, 
видно од решението број 27-7917/1 од 30.11.2001 годи-
на од Државниот завод за статистика на Република Ма-
кедонија, заснован е залог со договор за залог во форма 
на нотарски акт ОДУ бр. 365/03 на 19.11.2003 година 
кај нотарот Ќосев Михаил во Скопје, во корист на за-
ложниот доверител ОКТА Рафинерија на нафта Акцио-
нерско друштво Скопје, со седиште во с. Миладинов-
ци, Скопје, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 12.579 ЕУР.          (31824) 

__________ 
 
Се продава нива, класа 3, на К.П. бр. 722, м.в. �Се-

ло�, со површина од 4582м2, во Имотен лист бр. 52 за 
КО Канатларци, сопственост на Малчевски Милован 
од с. Канатларци, Прилеп, за цена од 70.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 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.           (31856) 

__________ 
 
Над недвижениот имот во сопственост на Друштво-

то за транспорт и трговија  СКОПСКО ЕКСТРА ДОО 
Кочани: деловен простор, на КП 12214, зграда 1, влез 
39, приземје во м.в. �М. Тито� Блок Б со површина од 
29 м2, запишан во Имотен лист 13034 КО Кочани и над 
подвижен имот во сопственост на Друштвото за транс-
порт и трговија  СКОПСКО ЕКСТРА ДОО Кочани: то-
варно возило, марка MAN, со рег. бр. ST-674-OI;  то-
варно возило, марка VOLVO, со рег. бр. ST-993-OU; 
товарно возило, марка VOLVO, со рег. бр. ST-005-OR; 
полуприколка марка KRONE, со рег. бр. ST-802-OS; 
влекач марка VOLVO, со рег. бр. ST-659-OS; товарно 
возило марка VOLVO, со рег. бр. ST-910-OG, е засно-
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ван залог од прв ред со нотарски акт кај нотарот Менче 
Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 218/03 од 
25.11.2003 година, во корист на заложниот доверител 
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - Филијала Коча-
ни,  заради обезбедување на парично побарување на 
банката во износ од 90.000,00 ЕУР, кое произлегува од 
Договорот за инвестиционен кредит бр. 03/652/2 од 
04.11.2003 година.                                                   (31921) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

трговија на големо, туристичко посредување, превоз во 
друмски сообраќај НАСИР ТУРИЗАМ - Абдулаќим 
експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар: автобус марка Вол-
во со рег. таблици ГВ-606-БЕ, со број на шасија YV3-
B10M6000005038; автобус марка Setra Kaesbohler, со 
рег.таблици ГВ-746-ББ, со број на шасијата 162047, е 
заснован залог со Договор за засновање на регистриран 
невладетелски залог врз подвижни предмети со својс-
тво на извршна исправа заверен кај нотарот Филип 
Трифуновски од Гостивар, под ОДУ бр. 175/03 од 
27.11.2003 година во корист на заложниот доверител 
Прокредит Банка АД-Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 20.000 евра.         (31923) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-

мети (со својство на извршна исправа), составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски 
од Охрид, под ОДУ книга II реден број 735/03 од 
24.11.2003 година склучен помеѓу �ИНВЕСТБАНКА� 
АД Скопје, со седиште на ул. �Македонија� бр. 9-11 во 
Скопје, како заложен доверител и Трговското друштво 
за вработување на инвалидни лица, производство и ус-
луги �ГОНИ-ТЕКС� ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. �Бутелска� бр. 19 во Скопје, како зало-
жен должник, е засновано заложно право-регистриран 
залог од прв ред врз подвижни предмети сопственост на 
заложниот должник Трговско  друштво за вработување 
на инвалидни лица, производство и услуги �ГОНИ-
ТЕКС� ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар на 
28.11.2003 година со деловоден број 10320030000139, а 
за обезбедување на Договор за деловна соработка-вр-
шење финансиски работи број 5801 од 12.11.2003 
година во износ од 9.300.000,00 денари.              (31926) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Бесвица, парцела број 123 во место викано 
�Полето� нива со површина од 1719 м2 во Катастарска 
општина Бесвица, сопственост на Бинов Данаило од с. 
Бесвица, Неготино. Цена на продажба 5.200,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (31928) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Горни Дисан:  парцела број 297 во место ви-
кано �Капините� интензивно лозје со површина од 
3963 м2 во Катастарска општина Горни Дисан, сопстве-
ност на Петров Крсто од с. Глишиќ, Кавадарци, цена на 
продажба 20.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 

Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (31930) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште � парцела К.П. 

бр. 1602 на м.в. �Ограѓе� неплодно во површина од 180 
м2, заведена во Поседовен лист број 699 за КО Велуши-
на � сопственост на Божо Гаговски од Битола, ул. �С. 
Брбевски� бр. 3. За цена од 9.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-

јоделското земјиште полагаат првенствено право на ку-
пувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување.  
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Веселинка Деребанова � Крстевска, ГРОЗД 
Л-5 Битола.           (31932) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште � парцела К.П. 

бр. 3215, план 009, скица 027 на м.в. �Шерорница� ка-
тастарска култура 16 000 (пасиште) класа 1 во површи-
на од 2.302 м2, заведена во Имотен лист број 222 лист 
�Б� за КО Црно Буки � сопственост на Љубе Момиров-
ски од Битола, ул. �Климент Охридски� бр. 23/30, за 
цена од 25.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-

јоделското земјиште полагаат првенствено право на ку-
пувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување.  
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Веселинка Деребанова � Крстевска, ГРОЗД 
Л-5 Битола.           (31935) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 

(вон), К.П. бр. 3392, план 004, скица 004, м.в. �Краи-
штe�, култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 
2.328 м2; КО �Кавадарци 1 (вон)�, К.П. бр. 3393, план 
004, скица 004, в.м. �Краиште� култура-лозје, класа-3, со 
вкупна површина од 878 м2 и КО �Кавадарци 1 (вон)�, 
К.П. бр. 3394, план 004, скица 004, в.м. �Краиште�, кул-
тура-шума, класа 3, со вкупна површина од 843 м2; сопс-
твеност на Фердинанд Росомански од Кавадарци, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 302 издаден од Државен 
завод за геодетски работи Одделение за премер и ката-
стар  Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште кое што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ристо Самарџиев,  ул. �Блажо Алексов� 
бб, Кавадарци.           (31938) 

___________ 
 
Се продава: нива на К.П. број 42 во м.в. �Могила�, 

класа 3, во површина од 2394 м2, нива на К.П. бр. 229 во 
м.в. �Могила�, класа 3, во површина од 3379 м2, нива на 
К.П. бр. 741/1 во м.в. �Подумје�, класа 4, површина 3142 
м2, нива на К.П. бр. 783 во м.в. �Коњарски пат� класа 3, 
површина 2854 м2, ливада на К.П. 784 м.в. �Коњарски 
пат�, класа 3, површина 955 м2, нива на К.П. бр. 863, м.в. 
�Могила�, класа 3, површина 2084 м2, нива на К.П. 1019, 
м.в. �Коњарски пат� класа 3, површина 2445 м2, сето во 
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Пл. бр. 237 за КО Сеникос и нива на К.П. бр. 3652, м.в. 
�Д.Лозја� класа 3, површина од 1100 м2 по Пл. бр. 146 за 
КО Долнени, сите сопственост на Здравески Борис, с. 
Сенокос, за вкупна сума од 60.000,00 денари.  
Се повикуваат евентуалните заеднички сопствени-

ци, сосопственици, како и сопствениците кои граничат 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на оваа понуда во �Службен вес-
ник на РМ�, да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.            (31941) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива 3 кла-

са, построена на К.П. бр. 796/03, м. в. �Монополско�, 
со површина од 1000 м2, во КО Петровец, сопственост 
на продавачот Пешовски Љупчо од Скопје, ул. �Пал-
миро Тољати� бр. 2/1-15, за купопродажна цена од 
240,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, соосопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ќосев Михаил, ул. �Беласица� бб, Скопски 
саем - Скопје.                                                          (31947) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр.1929005 издаден од СВР-Скопје на име 
Алиовски Веби, с. Црн Врв, Скопје.       (31815) 
Пасош бр.1735383 издаден од СВР-Скопје на име 

Руфат Љатифи, ул. "Дижонска" бр. 32,Скопје.    (31816) 
Пасош бр.725817 издаден од СВР-Скопје на име 
Наумовски Вангел, ул. "Манапо" бр.4/2/11, Скопје. 
Пасош бр.1763508 издаден од СВР-Скопје на име 
Усејин Нусрет, с. Студеничани, Скопје.       (31830) 
Пасош бр. 1691176/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Емин Емини, с. Крушопек, Скопје.            (31831) 
Пасош бр. 1151628 издаден од СВР-Валандово на 
име Миленковска Аница, ул. "Првомајска" бр. 2/18, 
Валандово.                                                     (31833) 
Пасош бр. 1405140 издаден од СВР-Велес на име 
Пракицов Тодор, ул. "О. Мартинов" бр. 35, Велес. 
Пасош бр. 1219150 издаден од СВР-Скопје на име 
Мифтар Беким, ул. "Н. Петров"  бр. 26, Скопје. 
Пасош бр. 909178/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Ерхан Дурак, ул. "А. Бујнов" бр. 51, Скопје. 
Пасош бр.744435/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Михаило Челебиќ, ул. "Н. Карев" бр. 9/10, Скопје. 
Пасош бр. 764880/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Драгица Челебиќ, ул. "Д. Груев" бр. 3/2-12, Скопје.  
Пасош бр.1485404/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Сулејмани Арбен, с. Н. Село 1, Тетово.          (31848) 
Пасош бр. 942475/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Муамет Мехмедов, с. Грушино, Скопје.         (31850) 
Пасош бр. 1526297/01 издаден од  на име Мемеди 
Мејзин, с. Балин Дол, Гостивар.                      (31869) 
Пасош бр. 1359884 на име Исмајлоски Сеат,  ул. 

"ЈНА" бр. 57, Струга.                                     (31871) 
Пасош бр. 1412160/00  на име Истрефи Фатос, с. 
Велешта, Струга.                                       (31881) 
Пасош бр. 1494233 на име Ристески Наум, ул. 

"Егејска" бр. 124, Прилеп.                         (31883) 
Пасош бр. 1300302/99 на име Станоевски Миле, нас. 

"Скрљава", Крива Паланка.                      (31884) 
Пасош бр. 0262768 на име Весели Зумрут, ул. 

"Дојранска" бр. 34, Битола.                      (31885) 

Пасош бр. 662860 на име Трпчески Никола, ул. "А. 
Гушо" бр. 39, Охрид.                        (31887) 
Пасош бр. 1446108/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабани Идавер, с. Студеничани,Скопје.        (31879) 
Пасош бр. 1649968 издаден од СВР-Велес на име 
Асанов Сезгун, ул. "Родна Ивева" бр. 119, Велес. 
Пасош бр. 1396818/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Стоименов Горан, ул. "Р.Кончар" бр.10,Скопје. 
Пасош бр. 0001893 издаден од Министерство за 
надворешни работи-Скопје на име Опашинова 
Маријана, ул. "О. Николов" бр. 29/12,Скопје.     (31913) 
Пасош бр. 1231055 издаден од СВР-Скопје на име 
Опашинова Маријана, ул. "О. Николов" бр. 29/12, Скопје. 
Пасош бр. 1010872 издаден од СВР-Скопје на име 
Африм Ваиденбрух, ул."391" бр. 23, Скопје.       (31946) 
Пасош бр.1457609 издаден од СВР-Скопје на име Исеини 
Артан, ул. "2-ра Македонска бригада" бр. 24/1, Скопје. 
Пасош бр.1778622 издаден од СВР-Тетово на име 
Адиљи Мусли, ул. "195" бб., Тетово.       (31950) 
Пасош бр.1780464 издаден од СВР-Тетово на име 
Адиљи Алмир, ул. "195" бб., Тетово.       (31951) 
Пасош бр.1243986 издаден од СВР-Скопје на име 
Јусуф Мина, ул. "Бигла" бр. 8, Скопје.       (31953) 
Пасош бр. 1679248/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ризвановиќ Ајет, с. Батинци, Скопје.           (31957) 
Пасош бр. 1786156 на име Делиевска Билјана с. 
Градошорци, Струмица. 
Чекови од тековна сметка бр. 2767051 од 1101505 до 
бр. 1101509 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Спировска Лимба, Скопје.       (31768) 
Чекови од тековна сметка бр.4888681 од бр. 14001-

435625 до бр.14001435632 издадени од Комерцијална 
банка на име Ахмети Флора, Скопје.       (31825) 
Чек од тековна сметка бр. 10992-05 со бр. 0001740156 
издаден од Македонска банка АД Скопје на име Сузана 
Џолева, Скопје.                        (31841) 
Чекови од тековна сметка бр. 9806456 од бр. 6008125 
до бр. 6008135 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димовска Виолета,Скопје.            (31878) 
Чекови од тековна сметка бр. 5698966 од бр. 6037855 
до бр. 6037861 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димовски Цветан, Скопје.            (31880) 
Чекови од тековна сметка бр. 2379644 од бр. 7436028 
до бр. 7436042 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Елизабета Саздовска,Скопје.        (31915) 
Чек од тековна сметка бр. 12503094 со бр. 1900008-

4953 издаден од Комерцијална банка на име Рикалоска 
Наташа, Скопје.                                       (31952) 
Работна книшка на име Верица Зафировска 
Атанасова, Скопје.                                     (31811) 
Работна книшка на име Јакимоска Јулијана, с. Брж-
дани, Кичево.                                       (31813) 
Работна книшка на име Пешевска Валентина, с. 
Клечовце, Куманово.                                     (31814) 
Работна книшка на име Сашо Мијалков, ул. "Д. 
Драганов" бр. 15, Куманово.                      (31817) 
Работна книшка на име Марин Гугушовски, Берово. 
Работна книшка на име Борче Блажевски, ул. 

"Пиринска" бр. 134, Штип.                      (31863) 
Работна книшка на име Петреска Катерина, Прилеп. 
Работна книшка на име Сејхан Алија, с. Сарај, 
Скопје.                                                                    (31886) 
Работна книшка на име Мачевска Анкица, Скопје.   
Работна книшка на име Зајкова Оливера, ул. "Б. 
Радиќевиќ" бр. 35, Битола.                      (31893) 
Работна книшка на име Реџепи Неџми, с. Отља, 
Куманово.                                                    (31894) 
Работна книшка на име Валентина Тодоровска, 
Делчево.                                                     (31896) 
Работна книшка на име Димитров Драган, с. Бигла, 
Делчево.                                                    (31897) 
Работна книшка на име Драган Јанев, ул. "Р. Кратов-
че" бр. 6, Кочани.                                      (31898) 
Работна книшка на име Блажо Илиевски, с. Дави-
дово, Гевгелија.                                                    (31900) 
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Работна книшка на име Алиса Зекири, ул. "Средорек" 
бр. 104, Куманово.                        (31906) 
Работна книшка на име Мирчовски Слафчо, Берово. 
Работна книшка на име Кире Лазаров, ул. "Б. Ѓорев" 
бр. 104/25, Велес.                                       (31910) 
Работна книшка на име Милованоска Лила, Мак. 
Брод.                                                                    (31911) 
Работна книшка на име Марковска Александра, 
Скопје.                                                                   (31916) 
Работна книшка на име Ингилизовска Сузана, 
Скопје.                                                                    (31920) 
Работна книшка на име Ѓорѓева Елизабета, Скопје.      
Воена книшка на име Антонио Станковски, Скопје. 
Воена книшка на име Драган Пуцковски, Скопје. 
Воена книшка на име Мацис Христос, ул. "Б. Ѓорев" 
бр. 127/2/13, Велес.                                     (31865) 
Свидетелство од 4 одделение на име Нухији Авни, с. 
Д. Бањица, Гостивар.                                     (31812) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јанакиева 
Јасминка, Пехчево.                                     (31818) 
Свидетелство бр. 86 за положен испит издадено од 
ЕМУЦ "Никола Тесла" на име Трајковиќ Миле, Скопје. 
Свидетелство од 8 одделение на име Синани Шевал, 
с. Групчин, Тетово.                        (31859) 
Свидетелство на име Арсов Здравков Тони, ул. "А. 
Трајчев" бр. 22, Св. Николе.                      (31862) 
Свидетелство на име Латифов Самет,Велес.    (31864) 
Свидетелство на име Милески Винко, с. Луково, 
Струга.                                                                    (31899) 
Свидетелство од 8 одделение на име Гани Абдил-
менаф, с. Боговиње, Тетово.                      (31905) 
Свидетелство од 8 одделение на име Гоцевска 
Славјанка, с. Тработивиште, Делчево.       (31908) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од МУЦ 

"Др. Панче Караѓозов"-Скопје на име Марина Марков-
ска, Скопје.                                       (31909) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илјаз Изети, 
Тетово.                                                                    (31912) 
Свидетелство за завршено ССС издадено од ЦПР -
Скопје на име Јусуф Невзат, Скопје.       (31954) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "11-ти 
Октомври"-Скопје на име Филип Георгиевски, Скопје. 
Индекс бр.1081 издаден од Медицински факултет на 
име Сузана Арбутина, Скопје.         (31949) 
Диплома за завршено средно училиште издадена од 
АСУЦ "Б. Петрушевски" на име Трајковиќ Миле, Скопје. 
Диплома на име Тодорова Наташа, с. Злеово, 
Радовиш.                                                     (31858) 
Диплома издадена од ДСУ "Арсение Јовков"-Скопје 
на име Танчев Димитар, Скопје.            (31904) 
Воена легитимација на име Стојов Димче, ул. "В. 
Главинов" бр. 14, Кочани.                         (31861) 
Здравствена легитимација бр. 498661-00 на име 
Јованоска Вера, ул. "А. Јованоски" бр. 15, Охрид.  
Даночна картичка бр. 4030002458714 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име АРТ улица 26 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (31882) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име БРОЗД СИСТЕМ, Радомир Божинов-
ски, Куманово.                                       (31889) 
Даночна картичка бр. 4023995103405 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Атанасов Спасо, с. 
Јаргулица, Радовиш.                                     (31890) 
Даночна картичка сер. бр. 0148129 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Верка Мирчева, ул. 
"Дрварска" бр. 4, Струмица.                      (31891) 
Даночна картичка бр. 4030001413695 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Скрин - нет  
ДОО, Скопје.                                                    (31918) 
Даночна картичка бр. 5030991133571 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Клима уреди 
"Елита", Скопје.                                       (31919) 
Даночна картичка бр. 4030001410998 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Монета-Шпед, 
Скопје.                                                       (31955) 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 10, 13 став 1 алинеја 1, член 14 
став 1 и од член 16 до 32 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 26/98, 
50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на 
Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ ВО РАБОТНИ ПРО-
СТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. �Железничка� бб - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е изведување на молеро-
фарбарски работи во работни простории во органите на 
Државната управа согласно со Предмер. 

1.3. Предмерот од точка 1 на ова барање, може да 
се подигне во Службата, секој работен ден од 11 - 14 
часот без надомест. 

1.4. Материјалите со кои ќе се извршува набавката 
треба да се во согласност со пропишаните стандарди или 
со стандардите прифатени од Република Македонија. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.  

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на материјалите. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна цена по по-

зиции и вкупна цена со сите трошоци, вклучувајќи ја 
вредноста на материјалите, транспортот, данокот на 
додадената вредност и други трошоци. 

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да содржи рок за извршување 
на набавката.  

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот треба да ја достави след-

ната документација. 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или фотокопие заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, пре-
веден на македонски јазик и заверен кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејност. 
Наведените документи, освен изводот од регистра-

ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци 
и истите треба да се во оригинал или во фотокопие за-
верено кај нотар. 
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3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот: 
- Список на извршени набавки од овој или сличен 

вид и називи на корисниците на услугите во последни-
те три години; и 

- Кадровска екипираност, стручно технички компе-
тенции и расположива опрема. 

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овла-
стување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.8. Понудувачите треба да достават изјава дека ќе 
користат квалитетни материјали во согласност со стан-
дардите на Република Македонија и со меѓународните 
стандарди прифатени од Република Македонија. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере според след-

ните критериуми: 
- цена     40 поени, 
- рок на изведување   40 поени, 
- квалитет    10 поени, 
- рок за плаќање   10 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

понудувачите, при што наведените поени се максимал-
ни за освоеното прво место по секој критериум. 

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда.  
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од понудувачот. 
5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во весниците �Дневник�, 
�Утрински весник� и во �Службен весник на РМ�.  
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното средс-
тво за јавно информирање. 

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија ул. �Же-
лезничка� бб, со предавање во архивата на Службата 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки на 
лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање на понудите. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
19.12.2003 година, во 11 часот во просториите на 
Службата, ул. �Железничка� бб - Скопје, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се 
изработени според барањата од овој повик и Законот за 
јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во овој повик нема да се 
разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат во 

Слу бата на телефон: 3 123-238 и 3 213-405. ж 
Комисија за јавни набавки 

___________  
 

Врз основа на член 16 и 38 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 2/02), Комисијата за 
јавни набавки  на Општина Центар-Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН  ПОВИК БР. 2/03 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕ-
ТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Општина Цен-

тар-Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб. 

2. Предмет на Ограничениот повик бр. 2/2003 е 
прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите  како можни носители 
на изведба на следните видови работи на подрачјето на 
Општина Центар за 2004 година: 
а) проектирање, површни, реконструкција и санаци-

ја на јавни сообраќајни површини: сообраќајници, тро-
тоари, паркиралишта, спортски и детски игралишта, 
пешачки патеки и други јавни површини со завршен 
асфалтен слој/асфалт, бетон, тврдо лиен асфалт и други 
материјали/; 
б) Проектирање и изградба на тротоари, пешачки 

патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со 
завршен слој од префабрикувани бетонски елементи, 
мермерни плочи и друг вид на градежни материјали 
кои се применуваат за поплочување; 
в) проектирање, изградба и реконструкција на објекти; 
г) проектирање и изградба на инфраструктурни си-

стеми: водоводна, хидрантска, канализациона /атмо-
сферска и фекална/ и топлификациона примарна и се-
кундарна мрежа; 
д) проектирање, изградба и реконструкција на јав-

ното осветлување и проектирање, реконструкција и из-
местување на НН-електрична мрежа; 
ѓ) одржување на јавното осветлување; 
е) набавка на материјали за одржување на јавното 

осветлување; 
ж) проектирање, изградба и реконструкција на јав-

ни зелени површини и нивно одржување; 
з) изработка спортски реквизити / кошеви и голо-

ви/, детски реквизити/ лулашки/, урбана опрема/ клупи, 
корпи за отпадоци и заштитни огради/. 
ѕ) изработка на урбанистички планови за подрачје-

то на Општина Центар; 
и) вршење ревизија на урбанистички планови; 
ј) расчистување и транспорт на комунален отпад, 

градежен шут и друг вид на отпад до одредена депони-
ја на подрачјето на Општина Центар; 
к) оддржување на јавни површини: сообраќајници, 

пешачки патеки и тротоари во зимски услови/ чистење 
на снег и набавка, чување и посипување на сол/. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица  кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
чле  36 од Законот за јавни набавки. н

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Општина Центар има потреба од претходно утврду-

вање на подобност на понудувачите /претквалификација/, 
преку приложената документација врз основа на која ќе 
се оцени способноста на понудувачите за извршување на 
работите што се предмет на набавката/ поз.а: поз.б: поз.в: 
поз.г: поз.д: поз.ѓ: поз.е: поз.ж: поз.з: поз.ѕ: поз.ј: и поз.к. 

2. Набавувачот до квалификуваните понудувачи од 
утврдената листа ќе достави барање за поднесување 
понуди за извршување на работи предвидени со Про-
грамата за уредување на градежно земјиште на подрач-
јето на Општината Центар за 2004 година, Програма за 
изградба, реконструкција, оддржување и заштита на 
сервисни и станбени улици и Програма за јавно освет-
лување на подрачјето на Општина Центар за 2004 го-
дина, според динамика утврдена од набавувачот. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
со членот 38 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи:  
- документ за техничко-технолошки бонитет; распо-

ложива опрема и други физички капацитети потребни за 
реализација на набавката, досегашно искуство /рефе-
рентна листа/ и стручен кадар /квалификација и број/ за 
извршување на набавката; /менаџерска способност/; 
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- документ за економско-финансиски бонитет; 
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

- потврда за регистрација на претпријатието за вр-
шење на дејноста; 

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- документ за издадено овластување за изработува-
ње на урбанистички планови од Министерството за 
транспорт и врски /лиценца/; 

- документ за издадено овластување за вршење на 
ревизија на урбанистички планови. 
Документот за техничко-технолошки бонитет треба 

да се однесува за видот на работата /позиција а; поз б; 
поз в;поз г; поз д; поз ѓ; поз е; поз ж; поз з; поз ѕ; поз и: 
поз ј; и  поз к;/ од предметот на набавката за која пону-
дувачите даваат своја понуда. 
Документот за издадено овластување за изработува-

ње на урбанистички планови се однесува на точка �ѕ�. 
Документот за издадно овластување за вршење на  

ревизија на урбанистичките планови се однесува на 
точката �и�. 
Понудувачите можат да дадат понуда се една или 

повеќе позиции од предметот на набавката. 
2. Документацијата и другите податоци се доставува-

ат во оригинал или копија заверена од нотар во затворен 
плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака не 
отворај, бројот на јавниот повик и позицијата за која се 
дава понуда. Пликот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 
ден од денот на објавувањето во средствата за инфор-
мирање и во �Службен весник на РМ�. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Општина Центар - Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и некомплетната 
документација, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон: 3163-917 и 3237-713 - Општина Центар - 
Скопје.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки  на Општина Кавадарци, Локал-
на самоуправа, објавува  

 
 ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач: 
- Општина Кавадарци - Локална самоуправа со се-

диште на ул. �Маршал Тито� бб, Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката. 
Изведување на градежно занаетчиски работи за до-

вршување на атмосферска канализација и дел од фе-
кална канализација на потегот од П-108 до П-107 (зао-
биколница) и други интервенции во комунални објекти 
и локални патишта. 

1. Изградба на атмосферска канализација. 
2. Изградба на фекална канализација. 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерска документација. 
1.4. Посебни услови: 
1.4.1. Начин на плаќање со компензација; 
1.4.2. Период за изградба е 30 дена; 
1.4.3. Динамика на плаќање - по завршување на ра-

ботите со компензација. 

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                       50 бода;  
- рок на извршување на работите           5 бода;  
- техничка способност-референци         5 бода;  
- кадровска структура                             5 бода; 
- техничка опременост                            5 бода;  
- начин на плаќање                                30 бода;  
                                               вкупно   100 бода.   
1.6. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик во послед-
но средство за јавно информирање. 

1.7. Рок на важност на понудата  е: 90 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.8. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 
на сите домашни и странски, правни и физички лица. 

1.9. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го подели на повеќе 
понудувачи. 

1.10. Секој oд понудувачите може да достави и де-
лумна понуда односно посебна понуда за секоја од по-
зициите наведени во тендерската документација. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА        
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на Општина Кавадарци - Локална самоуправа, 
соба број 33, секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 
300040000011868, даночен број 4011998110781 депо-
нент Комерцијална банка АД Скопје, Подружница Ка-
вадарци. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
- Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адреса на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај� и број на повикот, се 
приложуваат два затворени и запечатени плика. 

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи пону-
дата и носи назнака �понуда�, а другиот внатрешен 
плик ја содржи придружната документација и ја носи 
ознаката �документација�. 

3.2. Во пликот �понуда� да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена; 
- Референци - список на извршени работи (објекти)  

во последните три години; 
- Техничка опременост - опис на технички построј-

ки и машини со кои располага; 
- Кадровска структура - посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње и контрола на работите; 

- Начин на плаќање; 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет чија содржина е пропишана 

од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки. 

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
безбедност-забрана за вршење на дејност, согласно 
член 26 од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те   доколу се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 
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4.2. Понудите треба да се достават во архивата на 
Општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку 
пошта на адреса ул. �Маршал Тито� бб. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредни-
от работен ден по завршувањето на отворениот повик, 
во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-
107, со лицето Драгослав Симоновиќ. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02-пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки на Јавното сообра-
ќајно претпријатие СКОПЈЕ-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие 

СКОПЈЕ, со седиште во Скопје, бул. �Александар Ма-
кедонски� бр. 10. 

I.2. Предмет на набавката: осигурување на имот на 
ЈСП СКОПЈЕ во траење од една година сметано од де-
нот на потпишувањето на договорот и тоа: 
а) Осигурување од основни ризици на:  
- Градежни објекти и целокупната опрема во гра-

дежниот објект од пожар и некои други опасности;  
- Машини, машински справи, апарати, инсталации 

и механичка опрема од кршење и некои други опасно-
сти;  

- Електронски сметачи, процесори, персонални 
компјутери од пожар и некои други опасности (кражба 
и расипување);  

-  Осигурување од провална кражба и разбојниш-
тво;  

- Осигурување-кршење стакло;  
Согласно тендер документацијата-спецификации. 
б) Каско осигурување на моторни возила (со фран-

шиза од 205 Е), со вклучен ризик кражба;  
в) Осигурување на моторни возила од одговорност 

за штети на трети лица;  
г) Осигурување на патници во јавниот сообраќај од 

последици од несреќен случај;  
д) Факултативно осигурување од дополнителни ри-

зици )земјотреси, поплава, порој и висока вода). 
Набавката е делива по точките а), б), в), г) и д). 
I.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски правни лица 
што се регистрирани за вршење на соодветната деј-
ност, пропишана со прописите за осигурување.  

I.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите на Законот за јавни набавки. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
II.1. Тендерската документација (спецификација) 

може да се подигне во ЈСП СКОПЈЕ-Дирекција, Скоп-
је-Служба за набавки, соба бр. 13, секој работен ден од 
10,00-13,00 часот. 

II.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничката документација е неповратен, 
изнесува 6.000,00 денари и се уплатува при подигање на 
документацијата во благајна или на жиро сметка 
300000000232933 даночен број 4030955261454, депонент 
на Комерцијална банка-Скопје. 

II.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската 
документација ќе имаат право да поднесат понуда. 

 
III. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
III.1. Име и адреса на понудувачот;  
III.2. Обемот на покритие на осигурувањето со набро-

ени ризици, одделно за објектот, опремата и возилата;  
III.3. Висина на стапката на осигурувањето на пред-

метот на осигурување изразено во проценти (промили) 
пооделно по предметот на осигурување;  

III.4. Бонификации-попусти по разни основи, по 
предметите на осигурување;  

III.5. Начин, услови и рок на плаќање на премијата;  
III.6. Рок на исплата на штетите;  
I
 
II.7. Рок на важност на понудата. 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

IV.1. Документација за регистрација на друштвото 
за осигурување и тоа:  

- акт за основање на друштвото;  
- дозвола за вршење на работи за осигурување;  
- решение за упис во трговскиот регистар. 
IV.2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, кој треба да содржи 
податоци за вкупното економско работење на стран-
скиот понудувач во последните три години, преведени 
на македонски јазик и заверени од нотар. 

IV.3. Потврда од Управата за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други јавни давачки. 

IV.4. Доказ од судската евиденција дека не е отво-
рена стечајна постапка или ликвидација. 

IV.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејноста. 
Документите од точка 4 не смеат да бидат постари 

од шест месеци и треба да се достават во оригинален 
примерок или копија заверена на нотар. 

V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
- Понудувачот треба да достави референца на ком-

панијата;  
-  Доказ за реосигурување. 
VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
          бодови 
- висина на премиска ставка            50,  
- обем на покритие за осигурување          10,  
- попусти по сите основи           20, 
- рок и начин на плаќање на премијата          10,  
- рок на исплата на оштетено побарување        10. 
Вкупно бодови           100   
VII. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рокот на отворениот повик е 15 дена сметано од де-

нот на објавувањето на отворениот повик во последно-
то средство за јавно информирање (�Дневник� и 
�Службен весник на РМ�). 
Понудувачите, согласно со член 57 од Законот за 

јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден 
оригинален печатен примерок, кој треба да биде заве-
рен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци, 

односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 
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Понудите и другата документација се доставуваат 

согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на ро-

кот ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се из-
готвени според ова барање нема да се разгледуваат. 
Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
24.12.2003 година во 11,00 часот во просториите на ди-
рекцијата на ЈСП СКОПЈЕ; во салата за состаноци. 
Претставниците на понудувачите на отворањето на 

понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да 
и предадат писмено овластување за застапување на по-
нудувачот. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите можат да се достават преку пошта на адре-

са: бул. �Алксандар Македонски� бр. 10, Скопје или да се 
предадат во архивата на ЈСП СКОПЈЕ-Дирекција, најдоц-
на до 24.12.2003 година до 11,00 часот, со обезбедување 
на доказ за датумот на предавање на понудата. 
За подетални информации понудувачите можат да 

се обратат на тел.: 02 3174-264 лок. 146 од 11,00 до 
14,00 часот во работни денови.  

 Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки  во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-239/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА   
НА ЛАДА НИВА 1.7И  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-239/2003 е  

А.Д.  �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на понуди 
за набавка  на нови теренски возила �ЛАДА НИВА 1.7И�. 
Количина: 10 (десет) возила. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно ЗЈН. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
     2.2. Понудата треба да содржи: производител, мар-
ка, тип, основни технички карактеристики. 

2.3. Понудата треба да  содржи единечна цена изра-
зена во ЕУР без ДДВ. 
Данокот на додадена вредност треба да биде посеб-

но искажан на вкупната вредност на понудата. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
ната берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на возилото. 
2.6. Понудата треба да   содржи гаранција за вози-

лото (каросериска и механичка). 
2.7. Понудата треба да содржи година на произ-

водство, сервис и обезбеденост со резервни делови. 
2.8. Понудите од странските понудувачи  (докумен-

тацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет издаден од Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. Странските понудувачи треба да достават ревизор-

ски извештај од странска реномирана ревизорска ин-
ституција, која е регистрирана за вршење на ревизија 
со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки . 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други jaвни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно  член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите  документи треба да  се оригинални или 
заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 6 
есеци.  м 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член  27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена                           - 85 поени; 
4.2. Начин на плаќање    - 10 поени; 
4 .3. Рок на испорака         - 5 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1.  Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.2. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
 5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги до-

стават на следната адреса: А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
19.12.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д.  
�ЕСМ�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, 
сала за состаноци, подрумски простории во присуство 
на овластените претставници на понудувачите. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок,  оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, и оние кои  ја немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик, нема да 
се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски желез-
ници, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1652/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОР-
АЊЕ ЗА ПРОДАЖБА НА РАСХОДОВАНИ (КАСИ-
РАНИ) ОСНОВНИ СРЕДСТВА � ТОВАРНИ ВАГО-
НИ И ЛОКОМОТИВИ СО ПОМИНАТ РОК  НА РЕ-
ВИЗИЈА, ВО СОСТОЈБА ВО КОЈА СЕ НАОЃААТ 
ПО ТИПОВИ  И СЕРИИ ПРЕКУ ДОСТАВУВАЊЕ  

НА ПИСМЕНИ ПОНУДИ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Продавач: 
 - ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� бр. 50б. 
1.2. Предмет на продажба:  
Марка и тип 
на вагони и 
локомотиви 

Товарни 
вагони Gbs 

Дизел електрични 
локомотиви сери-

ја 661 
Количина 119 8 
Почетна 

единечна цена 900,00 Евра 136,000,00 Евра 
 

 Марка и тип 
на вагони и 
локомотиви 

Дизел 
електрични 
локомотиви 
серија 642 

Дизел  
хидроул. 
локомотиви 

732/734 

Дизел  
моторен 
Воз 

712/16/14 
Количина 2 4 2 
Почетна 
единечна  
цена 

96,000,00  
Евра 

32,000,00  
Евра 

197,000,00 
Евра 
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- Понудените вагони се со помината ревизија, не ис-
правни и некомплетни, додека локомотивите се неисправ-
ни, некомплетни но со сите агрегати и помошни уреди. 

- Место положба на вагоните и локомотивите е 
франко станица на ЈП МЖ, каде се вагоните сега или 
франко ранжирна станица Трубарево, додека за локо-
мотивите важи франко Скопје � Депо Лисиче. 

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- највисока понудена цена  50 бодови, 
- начин на плаќање   25 бодови, 
-
 
 рок на плаќање   25 бодови. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии, 
а за странско правно или физичко лице ревизорски из-
вештај од странска реномирана ревизорска институци-
ја, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 
од Законот за јавни набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 

бидат доставени во оригинален примерок или тие докол-
ку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

2.3. Понудата треба да содржи единечна цена, за 
позициите од овој повик и вкупна цена на понудата. 

2.4. Единечна цена со ДДВ се однесува за вагони и ло-
комотиви во состојба во која се наоѓаат � видено купено. 

2.5. Понудувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи (повикот е 
дел в). и

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП �Македонски железници� - Ди-
рекција, најдоцна до 14.01.2004 година до 12 часот, со 
задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање 
на понудата. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 14.01.2004 година во 12 часот во просториите на ЈП 
�Македонски железници� - Дирекција - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

4.4. Време и место за увид на вагоните и локомоти-
вите ќе бидат во деновите 10.12.2003 година, 
17.12.2003 година и 09.01.2004 година. 

4.5. Списоците за вагоните и локомотивите со брое-
вите и местоположбата ќе се доставуваат на барање на 
купецот или при увид во состојба. 

4.6. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 003892/3115-419 на-
бавно одделение и Подружница Влеча на возови, тел. 
003892/3162-048. 

Комисија за јавни набавки 
_ ______________________________________________ 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Ми истерството за труд и социјална политика н

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец ноември 2003 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:   
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6.719 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 7.587 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 5.307 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 7.249 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8.804 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 9.887 
16 Производство на тутунски производи 8.118 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.467 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.429 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1.255 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 4.309 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.280 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.374 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 12.244 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 11.918 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 4.378 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 10.009 

27 Производство на основни метали 9.216 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.821 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 9.243 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 8.104 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 6.943 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 4.923 



1 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 76 - Стр. 31 
 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11908 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 6.310 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 7.930 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 4.018 

37 Рециклажа 5.023 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 10.692 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 7.934 
45 Градежништво 6.070 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 9.024 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 9.967 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 5.663 

55 Хотели и ресторани 6.127 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.395 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  10.396 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 10.265 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 12.955 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 15.189 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 17.139 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 26.855 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.890 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   8.124 

72 Компјутерски и сродни активности 8.997 
73 Истражување и развој 9.337 
74 Други деловни активности 8.699 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 8.504 
80 Образование 7.481 
85 Здравство и социјална работа 7.773 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.696 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.524 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.411 
93 Други услужни дејности 8.258 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                  Министер, 
                   Јован Манасијевски, с.р. 
  
  
 

С О Д Р Ж И Н А 
                                                                               Страница 
1683. Одлука за испраќање на единици на Ар-

мијата на Република Македонија за учес-
тво во мировна операција во Ирак............. 1

1684. Одлука за давање согласност на утврдената
стапка на надомест од вкупниот приход на
друштвата кои што вршат енергетска деј-
ност за финансирање на работењето на Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија за 2004 година........ 1

1685. Одлука за пренесување на право на кори-
стење на недвижен имот.............................. 1

1686. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на моторно возило......................... 2

1687. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на моторно возило......................... 2

1688. Одлука за дополнување на Одлуката за
начинот и постапката при распределба на
стоките во рамките на царинските квоти... 2

1689. Одлука за изменување на Одлуката за рас-
пределба на средства за изградба на водо-
води и третман на отпадни води во Репуб-
лика Македонија во 2003 година...... 2

1690. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 2003 го-
дина................................................................ 3

 
1691. Одлука за измена на распоредот на средс-

твата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 2003 го-
дина................................................................ 3

1692. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 2003 го-
дина................................................................ 3

1693. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 2003 го-
дина................................................................ 4

1694. Одлука за престанување на важноста на 
Одлуката за давање согласност за основа-
ње на слободан економска зона �Скопје
слободна економска зона� на локалитет 
Бунарџик........................................................ 4

1695. Правилник за мерките за заштита од вне-
сување и за сузбивање на колера, чума, 
вирусни хеморагични трески, жолта тре-
ска и маларија............................................... 4

 Колективни договори 
      19.Договор за измени и дополнување на Ко-

лективниот договор на вработените од 
мелничко-пекарската индустрија............... 5

 Објава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец ноември 2003 година 30
  
  

  
  

  
  

                           Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
                           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
              Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс +389-2-3112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. 
                            Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 
                           www.slvesnik.com.mk                                   contact@slvesnik.com.mk 



Стр. 32 - Бр. 76 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 декември 2003 
 
 
 
 
 


