
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Петок, 13 септември 2002 
Скопје 

Број 71                 Год.  LVIII 

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

 
1164. 
Врз основа на член 7 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2002 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637, раздел 130.01 Ми-
нистерство за транспорт и врски во Програмата 11 - 
Администрација се врши намалување на потставката 
472112 - Трансфери до ЕЛС за водоснабдување во из-
нос од 1.000.000 денари, а кај раздел 12.101 Министер-
ство за животна средина и просторно планирање Прог-
рама 12 - Животна средина, потставката 426316 - Услу-
ги за заштита на водите, реките и езерата се зголемува 
за 1.000.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 23-4708/1                     Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1165. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА  
ОПРЕМА, БЕЗ НАДОМЕСТОК 

 
1. Со оваа одлука на Клиниката за пулмологија и 

алергологија при Медицинскиот центар - Скопје, му се 
доделуваат на трајно користење без надоместок 4 (че-
тири) персонални компјутери, сопственост на Генерал-
ниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

2. Информатичката опрема од точка 1 на оваа одлу-
ка, која е прикажана во посебен преглед и кој претста-
вува нејзин сопствен дел, се отпишуваат од материјал-
ната и книговодствената евиденција на Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија. 

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

 
         Бр. 23-4635/3      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

1166. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА  
ОПРЕМА, БЕЗ НАДОМЕСТОК 

 
1. Со оваа одлука на Основното училиште �Димо 

Хаџи Димов� - Скопје, му се доделуваат на трајно ко-
ристење без надоместок 2 (два) персонални компјуте-
ри, сопственост на Генералниот секретаријат на Влада-
та на Република Македонија. 

2. Информатичката опрема од точка 1 на оваа одлу-
ка, која е прикажана во посебен преглед и кој претста-
вува нејзин сопствен дел, се отпишуваат од материјал-
ната и книговодствената евиденција на Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија. 

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

 
         Бр. 23-4635/2      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1167. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА  
ОПРЕМА, БЕЗ НАДОМЕСТОК 

 
1. Со оваа одлука на Здружението на граѓани, поли-

тички прогонувани, затвореници и осудувани за идеите 
на самобитноста на македонскиот народ и неговата др-
жавност, им се доделува на трајно користење без надо-
месток 1 (еден) персонален компјутер, сопственост на 
Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија. 

2. Информатичката опрема од точка 1 на оваа одлу-
ка, која е прикажана во посебен преглед и кој претста-
вува нејзин сопствен дел, се отпишуваат од материјал-
ната и книговодствената евиденција на Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија. 

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

 
          Бр. 23-4635/1      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1168. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3 септември 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВИЗЕН РЕЖИМ, ЗА ДРЖАВ-
ЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА  

Член 1 
Владата на Република Македонија, врз основа на 

принципот на реципроцитет, воведува визен режим, за 
државјаните на Република Полска.  

Член 2 
За државјаните на Република Полска, се воведуваат 

визи почнувајќи од 01.11.2002 година. Визите ќе се из-
даваат во Дипломатско-конзуларно претставништво на 
Република Македонија во Варшава.  

Член 3 
Врз база на взаемен договор меѓу Република Маке-

донија и Република Полска и врз принципот на рецип-
роцитет, да се потпишат спогодби со кои носителите на 
дипломатски и службени патни исправи ќе бидат осло-
бод ни од визниот режим. е 

Член 4 
Ослободувањето од одредени визни обврски, ќе се 

определува врз основа на взаемност, со подзаконски 
акт на министерот за надворешни работи на Република 
Македонија. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
          Бр. 23-4664/1      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1169. 
Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на 

побарувањата на штедачите од штедилниците �ТАТ� - 
Битола, �Алфа С� - Скопје и �Лавци� - Охрид (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 38/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 03.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО НА 
ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕ-
ДИЛНИЦИТЕ �ТАТ� - БИТОЛА, �АЛФА С� - 

СКОПЈЕ И �ЛАВЦИ� - ОХРИД  
Член 1 

Во Одлуката за обезбедување средства за исплата 
во готово на побарувањата на штедачите од штедилни-
ците �ТАТ� - Битола, �Алфа С� - Скопје и �Лавци� - 
Охрид (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 40/2002, 59/2002, 66/2002 и 70/2002), во член 1 бро-
јот 3.923.000,00� се заменува со бројот �4.243.000,00�. � 

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

          Бр. 23-4641/1      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1170. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се утврдува дека на досегашниот корисник Факул-

тетско стопанство �Вардар� - Скопје, му престанува 
правото на користење на земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија кое претставува: 
К.П. бр. 394/37 од 73460 м2 КО Маџари - 1122/643 
К.П. бр. 395/2 од 101069 м2 КО Маџари - 1122/643 
К.П. бр. 396 од 13401 м2 КО Маџари - 1122/643. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
          Бр. 23-4597/2      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1171. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се утврдува дека на досегашниот корисник Земјо-

делски институт - Скопје, му престанува правото на ко-
ристење на земјиште сопственост на Република Маке-
донија кое претставува: 
К.П. бр. 406/18 од 75140 м2 КО Маџари - 1122/643. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр. 23-4597/1      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1172. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се утврдува дека на досегашниот корисник �Ско-

вин� - Скопје му престанува правото на користење на 
градежно земјиште, сопственост на Република Македо-
нија, кое претставува: 
К.П. бр. 943/4 со површина од 795,527 м2 КО Сопиште 
К.П. бр. 1206 со површина од 376.118 м2 КО Сопиште. 

 
Член 2 

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

 
          Бр. 23-4409/1      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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К.П. бр. 12441/3, во површина од 2740 м2 заведено 
во ИЛбр. 13732 КО - Скопје, заради реализација на Де-
талниот урбанистички план за населба Чаир - Скопје. 

1173. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 годи-
на, донесе 

 
Член 2 

На досегашниот корисник �Паркови и зеленило� - 
Скопје, му припаѓа надомест доколку има вложувања 
на земјиштето од член 1 на оваа одлука. 

 
О Д Л У К А  ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА  Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
 Се утврдува дека на досегашниот корисник �Парко-

ви и зеленило� - Скопје, му престанува правото на ко-
ристење на градежно земјиште, сопственост на Репуб-
лика Македонија, кое претставува: 

          Бр. 23-4409/2      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
  
1174. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети (�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 3/94, 

71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 03.09.2002 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година (�Службен весник на Република Македонија� број 

46/2002) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел: 
 

Раздел Програма Потставка 
Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

Промена Износ по  
прераспределба 

09006 Национална платежна картичка 
 11-Администрација 
  

420111 
Патување во земјата - 
хранарина (дневница) 100.000 33.333 133.333 

  
420112 

Патување во земјата - 
патни расходи 246.000 82.023 328.023 

  
420113 

Патување во земјата - 
сместување 100.000 33.333 133.333 

  
420114 

Патување во земјата - 
споредни расходи 34.000 11.333 45.333 

  
420121 

Патување во странство - 
хранарина (дневница) 400.000 133.333 533.333 

  
420122 

Патување во странство - 
патни расходи 1.254.000 417.977 1.671.977 

  
420123 

Патување во странство - 
сместување 400.000 133.333 533.333 

  
420124 

Патување во странство - 
споредни расходи 136.000 45.333 181.333 

  421111 Електрична енергија 676.000 225.333 901.333 
  421112 Водовод и канализација 136.000 45.333 181.333 
  421113 Ѓубретарина 42.000 14.000 56.000 
  

421115 
Други комунални такси 
и услуги 98.000 32.667 130.667 

  422111 Централно греење 552.000 184.000 736.000 
  423111 Пошта 90.000 30.000 120.000 
  423112 Телефон и телефакс 2.350.000 950.000 3.300.000 
  423211 Горива и масла 630.000 210.000 840.000 
  423212 Гуми 70.000 23.333 93.333 
  423213 Резервни делови 100.000 33.333 133.333 
  

423214 
Регистрација на мотор-
ни возила 47.000 15.667 62.667 

  
424111 

Канцелариски материја-
ли 120.000 40.000 160.000 

  
424112 

Списанија, весници и 
други изданија 93.000 31.000 124.000 

  
424113 

Ленти, касети и друго за 
АОП 774.000 258.000 1.032.000 

  
424114 

Други административни 
материјали 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10.000 3.333 13.333 
  424611 Книги и учебници 30.000 10.000 40.000 
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424612 

Наставно - образовни 
помагала 100.000 33.333 133.333 

  
424613 

Други образовни мате-
ријали 20.000 

  
  

6.667 26.667 
  

424711 
Средства за одржување 
на хигиената  50.000 16.667 66.667 

  

424712 

Ситен инвентар, алат и 
други материјали за 
поправка 20.000 6.667 26.667 

  424713 Други материјали 5.000 1.667 6.667 
  

425111 
Поправка и сервисира-
ње на леки коли 100.000 33.333 133.333 

  425211 Услуги за чистење 20.000 6.667 26.667 
  

425213 
Услуги за обезбедување 
на објекти 30.000 10.000 40.000 

  425215 Сервисирање на опрема 1.100.000 366.667 1.466.667 
  

425218 
Други услуги за одржу-
вање 3.000.000 1.000.000 4.000.000 

  426216 Друга опрема 186.000 62.000 248.000 
  426411 Судски преведувачи 50.000 16.667 66.667 
  426412 Адвокатски услуги 100.000 33.333 133.333 
  426413 Судски вештачења 100.000 33.333 133.333 
  426414 Други правни услуги 100.000 33.333 133.333 
  

426511 
Семинари и конферен-
ции 100.000 33.333 133.333 

  426512 Студиски патувања 200.000 66.667 266.667 
  

426513 
Обука и преквалифика-
ција на вработени 250.000 83.333 333.333 

  
426611 

Провизија за платен 
промет 150.000 50.000 200.000 

  426612 Банкарска провизија 50.000 16.667 66.667 
  

426614 
Осигурување на нед-
вижности и права 1.500.000 500.000 2.000.000 

  
426615 

Осигурување на мотор-
ни возила 78.000 26.000 104.000 

  426716 Други стручни услуги 870.000 290.000 1.160.000 
  

426811 
Членарини во меѓуна-
родни организации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

200.000 66.667 266.667 
  427117 Репрезентација 150.000 50.000 200.000 
  

463211 
Купување на канцелари-
ска опрема 300.000 100.000 400.000 

  
463218 

Купување на друга оп-
рема 500.000 166.667 666.667 

 Вкупно 17.817.000 6.105.665 23.922.665 
 

09001 Министерство за финансии 
 11-Администрација 
  425215 Сервисирање на опрема 2.600.000 -300.000 2.300.000 
  

426615 
Осигурување на мотор-
ни возила 3.000.000 -700.000 2.300.000 

  
427122 

Други оперативни рас-
ходи 4.000.000 -500.000 3.500.000 

  
468112 

Реконструкција на опре-
ма 1.000.000 -500.000 500.000 

09002 Министерство за финансии - функции на државата 
 12-Функција 
  

461112 
Надомест за одземен 
имот 39.000.000 -1.105.665 37.894.335 

13001 Министерство за транспорт и врски 
 11-Администрација 
  

472112 
Трансфери до ЕЛС за 
водоснабдување 273.500.000 -3.000.000 270.500.000 

 Вкупно 323.100.000 -6.105.665 316.994.335 
 

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

донија�. 
 

         Бр. 23-4640/1         Претседател на Владата  
3 септември 2002 година                      на Република Македонија, 
             Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1175. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 3/94, 

71/96, 46/2000, 11/2001 и 35/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.09.2002 година, 
донесе 

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

СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:  
 
А. Намалувања кај следните корисници, програми и потставки: 
 

Раздел Буџетски корисник Програма Потставка Опис на 
потставката 

Износ 
предивиден  
со ребаланс 

Пренамена Износ после 
пренамената

06001 Министерство за 
внатрешни работи  

 
   

 
 12 � Безбедност 

424416 Материјали за   
полицијата 300.000.000 -12.000.000  288.000.000 

06002 Центар за 
образование на 
кадри во областа на 
безбедноста  

 

    
 

 12-Обука 
424311 Прехранбени 

производи 4.000.000 -1.000.000 3.000.000 
09003 Царинска управа       

  11-Администрација 424211 Униформи 2.000.000 -500.000 1.500.000 
13001 Министерство за 

транспорт и врски  
 

    
 

 11-Администрација

425216 Одржување на 
градежни 
објекти 500.000 -200.000 300.000 

 

  

426615 Осигурување 
на моторни 
возила 1.500.000 -300.000 1.200.000 

14001 Министерство за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство  

 

    
 

 11-Администрација
421111 Електрична 

енергија -1.000.000 -150.000 850.000 
  11-Администрација 423211 Горива и масла 870.000 -300.000 570.000 
 

 11-Администрација
424111 Канцелариски 

материјали 1.254.000 -500.000 754.000 
 

 11-Администрација

424114 Други 
администрати- 
вни материјали 1.254.000 -400.000 854.000 

 

 11-Администрација

426514 Други 
образовни 
услуги 2.850.000 -200.000 2.650.000 

  11-Администрација 427117 Репрезентација 484.000 -100.000 384.000 
15010 Општествена 

заштита на децата 
 

    
 

 11-Администрација
424111 Канцелариски 

материјали 455.000 -100.000 355.000 

 11-Администрација

424112 Списанија, 
весници и 
други изданија 200.000 -100.000 100.000 

 

 11-Администрација

424711 Средства за 
одржување на 
хигиената 1.000.000 -200.000 800.000 

16001 Министерство за 
образование и наука 

 
    

 
 

14-Високо  
образование 

424111 Канцелариски 
материјали 13.740.000 -5.000.000 8.740.000 

 

 

424112 Списанија, 
весници и 
други изданија 4.550.000 -1.500.000 3.050.000 

 
 

424611 Книги и 
учебници 2.300.000 -1.000.000 1.300.000 

18010 Финансирање на 
дејности од областа 
на културата 

14-Сценско  
уметничка дејност 

 

    
   422115 Друго 1.500.000 -200.000 1.300.000 
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19101 Министерство за 
локална самоуправа  

 
    

 

 11-Администрација

426712 Независни 
консултанти и 
експерти 1.800.000 -500.000 1.300.000 

22001 Државен завод за 
статистика 

 
    

 
 11-Администрација

426511 Семинари и 
конференции 2.100.000 -1.000.000 1.100.000 

 
 

12-Статистички   
истражувања 

426511 Семинари и 
конференции 1.200.000 -500.000 700.000 

25001 Биро за судски 
вештачења 

 
    

  11-Администрација 423211 Горива и масла 222.000 -100.000 122.000 
 Вкупни намалувања     -25.850.000  

 
Б . Зголемувања по раздели, програми и потставки: 

09002 
Министерство за 
финансии � функции 
на државата 

   
 

 

 12-Функција 428112 Тековна резерва 118.225.000 20.850.000 139.075.000 

 
 

12-Функција 427122 Други 
оперативни 
расходи 70.000.000 5.000.000 75.000.000 

 Вкупни зголемувања     25.850.000  
 

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

Македонија�.  
 

        Бр. 23-4640/2                      Претседател на Владата 
3 септември 2002 година                     на Република Македонија, 
            Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

  
  
  
  
           

  
  
  
  
  
           

  
  
  
  
  
         
   

 176. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

�Службен весник на Република Македонија� бр. 
1/1998, 26/1998, 63/1998, 86/1999, 25/2000 и 55/2002), 
ладата на Република Македонија, на седницата одр-
ана на 03.09.2002 година, донесе 

  со вградени бетонски ме-
шалки, возила за чистење 
на патишта, возила за прс-
кање или посипување, во-
зила-подвижни работил-
ници, подвижни радио-
лошки единици) освен 
оние конструирани пр-
венствено за превоз на 
патници или на стоки: 

 

 8705 90 90 00 -- Друго 
(CITROEN CIMOS MA (CH 
22 RS EVASION  

 
 
1 парче 

  БРОЈ НА ШАСИЈА  VF7-
MANS0004NS1005) 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ 
БОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ОСЛО 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
ри увозот се ослободуваат од плаќање царина, а за 
отребите на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 

 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8705  Моторни возила за специ-

јални намени (на пример, 
самотоварни возила за 
превоз на дефектни вози-
ла, возиладигалки, пожар-
никарски  возила,  возила  

 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
          Бр. 23-4404/1                  Претседател на Владата 
4 септември  2002 година      на Република Македонија, 
              Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 

 

1177. 
Врз основа на член 64, став 1 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија (�Службен вес-

ник на РМ� бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 11.09.2002 година, донесе   
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА УСЛУГИТЕ  ШТО  ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна 
банка на Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 54/01 - пречистен текст, 89/01, 95/01 и 32/02) точката 
VII се менува и гласи: .  

V II. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
Надоместоци на Народна банка на Република Македонија за работи во платниот промет: 

Начин на приклучување 
Број 1 Број 2 Број 3 

 

   
Еднократни трошоци за приклучување и тестирање 10.000,00 ден. 10.000,00 ден. 60.000,00 ден. 
Еднократни трошоци за индиректно учество 10.000,00 ден. 10.000,00 ден. 60.000,00 ден. 
Промена на начин на приклучување  2.000,00 ден.   2.000,00 ден.   2.000,00 ден. 
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Месечно членство    
- Месечно членство за носител на платен промет 36.000,00 ден. 36.000,00 ден. 36.000,00 ден. 
- Месечно членство за клириншка куќа 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
- Месечно членство за останати учесници 12.000,00 ден. 12.000,00 ден. 12.000,00 ден. 
    
Oднос налози за плаќање/Единици за пресметка    
- за период до 13:00 часот 1 налог за плаќање е 1 единица за пресметка 
- за период од 13:00 часот до 15:00 часот 1 налог за плаќање е 1,5 единици за пресметка 
- за период од 15:00 часот до 16:00 часот 1 налог за плаќање е 4 единици за пресметка 
- за период по 16:00 1 налог за плаќање е 8 единици за пресметка 
Како време на прием на налогот за плаќање се смета: 
- за начин број 1 кога СВИФТ го доставил налогот за плаќање во МИПС и 
- за начин број 2 и начин број 3 кога МИПС го потврдил приемот на налогот за плаќање со порака за потврда. 
Во случај плаќањето да застане во ред на чекање, тогаш се зема времето кога плаќањето е порамнето. 
Како единствено валидно време се смета времето на МИПС системот. Сите други времиња на локалните ком-
пјутери на Учесниците не се релевантни за пресметката. 
Периодите на прием ги вклучуваат и завршните времиња. Така на пример периодот до 13:00 часот го вклучува 
и 13:00:00, но не и 13:00:01. 
    
Цена на единица за пресметка и налог    
за првите 1.000 единици за пресметка во месецот 12,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
за следните 5.000 единици за пресметка во месецот 9,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за следните неограничен број единици за пресметка во ме-
сецот 

7,00 ден. 4,00 ден. 4,00 ден. 

    
за налози за плаќање во корист на трезорската сметка и 
сметката на Народна банка за редовно работење, без разли-
ка на бројот на единиците за пресметка (овие единици за 
пресметка не влегуваат во вкупниот збир) 

7,00 ден. 4,00 ден. 4,00 ден. 

за налози за плаќање на терет на сметка на клириншката 
институција, без разлика на бројот на трансакции 

7,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 

    
    
    
    
 Начин на приклучување 
 Број 1 Број 2 Број 3 
Месечни цени на останати пораки 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
за пратена порака Мтn92 15,00 ден. 10,00 ден. 

  

10,00 ден. 
за пратена порака Мтn95 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратена порака Мт920 8,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за пратена порака Мт985 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратени пораки Мт999 и МТ199 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за пораки МТ999 (broadcast) 800,00 ден. 750,00 ден. 750,00 ден. 
    
Месечни цени на примени пораки    
за прием на пораки МТ900 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
за прием на пораки МТ910 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за прием на пораки МТ942 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за прием на пораки МТ940 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за прием на пораки МТ950 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
    
Најавено доцнење (со broadcast)    
за доцнење до шеесет минути 
(потоа системот преоѓа во следна состојба, без разлика на 
барањето на банката) 

600,00 ден/мин 600,00 ден/мин 600,00 ден/мин 

Иницирање на внесување на налози од дискета  
(налозите се тарифираат како да пристигнале на начи-
ни на приклучување број 2) 

1.000,00 ден. 

Процесирање на Налог на хартија 1.000,00 ден. 
Процесирање на Налог на хартија на товар на сметка за 
задолжителна резерва 

0,00 ден. 

Процесирање на Решенија за присилна наплата 100 денари за секој износ за кој се пресметува ка-
мата (минимум за едно решение е 1.000,00 ден.) 

Известување за пресметка на камата по решение за 
присилна наплата 100,00 ден. за еден износ 

Пренос на средства на барање на доверител по основ на 
меница или друг инструмент согласно со закон 

+0.1% од износот на преносот 
(минимум 3.000,00 ден.) 

се наплатува од сметката од која се врши задол-
жувањето 
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Потврда за состојба на сметка 
- за еден (1) ден 200,00 ден. 
- за период од пет (5) дена 300,00 ден. 
- за период до триесет (30) дена 400,00 ден. 
- за период до шеесет (60) дена 600,00 ден. 
- за период над шеесет (60) дена 600,00 ден. 

+ 10 денари за секој нареден ден 
 
Налозите на хартија се примаат најдоцна до 14 часот во тековниот работен ден. 
По исклучок, од секој учесник може да се примат најмногу 10 налози на хартија, по овој термин најдоцна 30 

минути пред затворањето на МИПС системот. 
Наплатата се врши на почетокот на секој месец за претходниот месец. 
2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од објавувањето во �Службен весник на Република Македони-

ја�, а ќе се применува од 01.10.2002 година. 
 
О.бр. 02-15/191-2002                       Претседател 

11 септември 2002 година         на Советот на Народна банка на 
          Скопје                     Република Македонија 

                        Гувернер, 
   Љубе Трпески, с.р. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Комисијата за следење на примената на овој ко-

лективен договор да предложи измени и дополнувања 
на истиот согласно измените и дополнувањата на Опш-
тиот колективен договор за стопанството на Република 
Македонија, Законот за работни односи и потребите од 
новонастанатите односи и услови во стопанисувањето. 

178. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

атастар и запишување на правата на недвижностите 
�Сл. весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
од за геодетски работи донесува 

 3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вув  во �Службен весник на Република Македонија�. 

Р Е Ш Е Н И Е 
 а Се става во примена установениот катастар на нед-

ижности на катастарската општина Радово-Општина 
опотница. 

Синдикат Одбор 
на работниците во угостителс-
твото, туризмот, комунално 
стопанство, занаетчиство и 
претпријатија за професионал-
но оспособување со вработува-
ње на инвалиди на Македонија 

на работодавачи на 
Сојузот на регио-
налните здруженија 
на занаетчиите и 
други самостојни 
стопанственици 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
от на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ик на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

ите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
ува катастарот на земјиштето установен според Зако-
от за премер и катастар на земјиштето (�Сл. весник на 
РМ� бр. 34/72 и 13/78). 

        Претседател,       Претседател, 
Зоран Георгиевски, орѓи Кочовски, с.р. с.р.             Ѓ___________ 
25. 

 Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работ-
ните односи, Синдикатот на работниците во угости-
телство, туризмот, комунално стопанство, занаетчис-
тво и претпријатија за професионално оспособување и 
вработување на инвалиди на Македонија и Здружение-
то на угостителството и туризмот при Стопанската ко-
мора на Македонија, на 23.04.2002 година, склучија 

   Бр. 09-3408/1 
 септември 2002 година       Директор, 

       Скопје           Мирче Ѓорговски, с.р. 
______________________________________________ 

 
С П О Г О Д Б И  4. С П О Г О Д Б А 

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работ-
ите односи, Синдикатот на работниците во угости-
елство, туризмот, комунално стопанство, занаетчист-
о и претпријатија за професионално оспособување на 
нвалиди на Македонија и Одборот на работодавачи 
ри Сојузот на регионални здруженија на занаетчиите 
 други самостојни стопанственици, на 25.06.2002 го-
ина, склучија 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР  ЗА УГОСТИТЕЛСТВО  
И ТУРИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Потписниците на Колективниот договор за угости-
телство и туризам на Република Македонија, склучен на 
15.08.1994 година, објавен во �Службен весник на РМ� 
бр. 43/94, се согласија неговата важност да  продолжи за 
период од две години, сметано од 15.08.1996 година, од 
15.08.1998 година и од 15.08.2001 година.   

С П О Г О Д Б А 2. Комисијата за следење на примената на овој колек-
тивен договор да предложи изменување и дополнување 
на Колективниот договор за угостителство и туризам на 
Република Македонија, согласно измените и дополнува-
њата на Законот за работни односи и потребите од ново-
настанатите односи и услови во стопанисувањето.  

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР  ЗА  ДЕЈНОСТИТЕ ОД 

ЗАНАЕТЧИСТВОТО, АВТОРЕМОНТНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСЛУГИТЕ 

 
3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-

ната управа, надлежен за работите на трудот и се обја-
вув  во �Службен весник на Република Македонија�. 

1. Потписниците на Колективниот договор за деј-
ости од занаетчиството, авторемонтните претпријати-
а и услугите, склучен на 28.12.1994 година, чија важ-
ост е продолжена на 28.12.1996 година и 28.12.1998 
одина, се продолжува за период од три години 
метано од 28.12.2001 година. 

а 
Синдикат на работниците од  
угостителството, туризмот, кому-
нално стопанство, занаетчиство и 
претпријатија за професионално 
оспособување и вработување на 
инвалиди на Македонија 

Здружение на 
угостителството 
и туризмот 

Доколку во рок од три месеци пред истекот на важ-
оста на оваа спогодба, не се покрене нова постапка за 
родoлжување на овој колективен договор, согласно 
ретходниот став, ќе се смета дека спогодбава е склу-
ена на неодредено време.  

        Претседател,            В.д. претседател, 
Зоран Георгиевски, с.р.    Димитрија Стефаноски, с.р. 
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26. 
Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работ-

ните односи, Синдикатот на работниците во угости-
телство, туризмот, комунално стопанство, занаетчист-
во и претпријатија за професионално оспособување на 
инвалиди на Македонија и Одборот на работодавачи 
при Сојузот на регионални здруженија на занаетчиите 
и други самостојни стопанственици, на 15.06.2002 го-
дина, склучија  

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА ПРЕТПРИЈАТИЈА-
ТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Потписниците на Колективниот договор на прет-

пријатија за професионално оспособување и вработува-
ње на инвалидите во Република Македонија, склучена 
на 18.08.1994 година, продолжи со спогодбите на 
24.01.1997 година и 24.01.1999 година, се согласија 
важноста да продолжи за период од две години, смета-
но од 24.01.2002 година.  
Доколку, во рок од три месеци пред истекот на важ-

носта на оваа спогодба, не се покрене нова постапка за 
продлжување на овој колективен договор, согласно 
претходниот став, ќе се смета дека спогодбата е склу-
чена на неодредено време.  

2. Комисијата за следење на примената на овој ко-
лективен договор да предложи измени на истиот сог-
ласно измените и дополнувањата на Општиот колекти-
вен договор за стопанството на Република Македонија, 
Законот за работни односи и потребите од новонаста-
натите односи и услови во стопанисувањето. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вув  во �Службен весник на Република Македонија�. а 

Синдикат Одбор 
на работниците во угостителс-
твото, туризмот, комунално 
стопанство, занаетчиство и 
претпријатија за професионал-
но оспособување на инвалиди 
на Македонија 

на работодавачи 
при Сојузот на ре-
гионалните здруже-
нија на занаетчиите 
и други самостојни 
стопанственици  

        Претседател,     Претседател, 
Зоран Георгиевски, с.р.       Драги Милошевски, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужба на тужителката Ѓуљарман Лаоукили од Скопје, 
која живее на ул. �Брсјачка Буна� бр. 112, против туже-
ниот Абдессамад Лаоукили од Германија, со непозната 
адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Абдессамад Лаоукили од 

Германија, да се јави во Основниот суд Скопје II - 
Скопје, во рок од 30 дена по објавување на огласот и во 
овој рок да ја достави сегашната адреса на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, су-

дот ќе му постави привремен застапник според член 78 
став 2 точка 5 од ЗПП, кои ќе ги застапува неговите ин-
тереси до окончување на постапката или до неговото 
јавување во судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П. бр. 

1811/02.                                                                    (23923) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 

тужба на тужителот Благој Кацарски од с. Владимиро-
во, против тужената Виолетка Кацарска од с. Владими-
рово. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Виолетка Кацарска од с. Вла-
димирово, сега со непознато престојувалиште да се ја-
ви во Основниот суд во Берово, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот, или да одреди полномошник 
кој ќе го застапува во постапката по предметот П. бр. 
56/2002 година. 
По истекот на овој рок судот ќе и постави на тужена-

та привремен застапник кој ќе се грижи за нејзините 
права и интереси во постапката. 
Од Основниот суд во Берово, П.бр. 56/2002.   (24008) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 596/2002 од 14.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014524, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ТД на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги МИГОЈА увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, ул. �Никола Тесла� бр. 9. 
Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 7.54/2,  18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 
52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 
15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 
45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 
45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт, малограничен промет, реекспорт, аген-
циски услуги во транспортот, угостителски и туристич-
ки услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Јасмина Пранго-

ска - управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 

евра во противвредност од 155.000,00 ден., согласно 
извештај за извршена проценка од судски овластен 
проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

596/2002.                         (14710) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 548/2002 од 9.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014476, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги М-М Спироски Васко с. Драслајца Струга 
ДООЕЛ, Струга, с. Драслајца. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.43/3, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 
15.84, 15.89, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 
17.17, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.54/2, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.30, 24.51, 
24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.22, 26.30, 
26.52, 26.64, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.62, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.13, 51.15, 
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51.16, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.20, 
71.10, 72.60, 74.40, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02. 
Фирмата во надворешната трговија ќе работи со след-

ниве дејности: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, малограничен промет, меѓународна шпедиција, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги 
во меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Содружник со основачки влог е лицето Спиркоски 

Васко. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува со полни овластувања. 
Управител со неограничени овластувања е Спирко-

ски Васко. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

548/2002.                         (14711) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 623/2002 година, во регистарската влошка бр. 
014551, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги 
СТАКЛО-МИЛЧИН увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. 
�Мирче Ацев� бр. 12. 
Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 7.54/2,  18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 
01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 
92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, ма-
лограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во 
транспортот, угостителски и туристички услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Миле Милчиноски 

- управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 

евра во противвредност од 155.000,00 ден., согласно 
извештај за извршена проценка од судски овластен 
проценител од кои содружникот Блаже Милчиноски 
вложува средства во износ од 1.250 евра во против-
вредност од 77.500,00 ден. и содружникот Миле Мил-
чиноски вложува средства во износ од 1.250 евра во 
противвредност од 77.500,00 ден. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

623/2002.                         (14713) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 647/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014575, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АВТО ГУМА �ТИП ТОП� 
увоз-извоз Охрид ДОО Охрид, ул. �Егејска� бр. 1-2/6. 

Основачи: Весна Трпеска и Горан Трпески. 
Управител: Весна Трпеска, со неограничени овлас-

тувања. 
Одговорност: Полна одговорност со целиот имот. 
Дејности: 01.41/2, 01.41/3, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 20.40, 25.11, 25.12, 
25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.75, 29.14, 34.20, 34.30, 
36.11, 36.50, 45.31, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.22, 71.31, 71.34, 74.11, 74.12, 80.41, 92.62, 92.71, 
92.72, 93.01, 93.02. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

647/2002.                         (14717) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 607/2002 од 14.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014535, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, услуги, транспорт и трговија �ВАРПРОМ� 
увоз-извоз, Прилеп-ДООЕЛ Прилеп, ул. �Борка Лопач� 
бр. 36а. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 20.10/1, 20.30, 

20.40, 20.51, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.70, 27.21, 27.35, 27.51, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 33.10/1, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.22, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 551.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски сто-
ки, реекспорт, малограничен промет. 
Тошко Кокароски, управител на друштвото со неог-

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

607/2002.                         (14718) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 611/02 од 8.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014539, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги -МЕНС - ДООЕЛ Охрид, 
ул. �Васил Главинов� бр. 3. 
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Седиште: Охрид, ул. �Васил Главинов� бр. 3. 
Содружник: Милошевски Саша со Изјава од 

23.04.2002 г. 
Дејности: 15.86, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 

21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.32, 71.40,  
73.10/1, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.20//2, 74.20/3, 74.30, 
74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на земјоделски и 
сточарски производи, шумски плодови и лековити бил-
ки, забавни игри на автомати и слично, испитување на 
градежни материјали, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, посредување и застапува-
ње во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, угостителски и туристички 
услуги, продажба на стоки од слободни царински про-
давници, реекспорт, изведување на инвестициони рабо-
ти во странство и отстапување на инвестициони работи 
на странски лица во Македонија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во прометот со трети лица одговара со 

целиот свој имот - полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото - уп-

равител Стојаноска Јулијана. 
Основната главница изнесува 2.600 евра во денар-

ска противвредност од  158.600,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

611/02.                                        (14720) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 564/02 од 26.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014492, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за промет, трговија 
и услуги Наталија Иловска и др. �МАЦКО НБМ� Увоз-
Извоз - Охрид, д.о.о., ул. �Македонски просветители� 
бр. II/6, Охрид. 
Дејности: 17.51, 28.51, 28.52, 34.10, 34.20, 34.30, 

35.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 52.23, 52.24, 52.25, 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, 
52.48, 52.63, 52.74, 60.21, 60.23, 63.21, 63.40, 65.12/3, 
65.12/4, 65.21, 65.23, 71.10, 71.21, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.64, 51.65, 51.66, 52.12, 52.21, 52.22, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од слободни царински продавници, 
продажба на странски стоки од консигнациони складо-
ви, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообра-
ќај, меѓународна шпедиција и реекспорт. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

564/02.                                         (14722) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 562/2002 од 7.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014490, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за новинско издавачка 
дејност �МФН МЕТАФОРА� ДООЕЛ Прилеп, ул. 
�Спасе Темелкоски� бр. 5, Прилеп. 
Основач: Димоски Ацо од Прилеп, ул. �Спасе Те-

мелкоски� бр. 5. 
Основачки влог во износ од 2.650 евра. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.30, 02.02, 

05.02, 14.11, 14.50, 20.40, 22.11, 22.13, 24.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 
36.30, 36.50, 51.21, 51.24, 51.34, 51.41, 52.22, 52.43, 
52.44/1, 52.48, 63.30, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.40, 74.83, 92.20, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 
92.40, 92.72, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка - полни ов-
ластувања. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица за преземените обврски одговара со сите средства 
со кои располага. 
Во внатрешното и надворешното трговско работе-

ње друштвото ќе го застапува Димоски Ацо - управи-
тел без ограничувања во рамките на запишаните деј-
ности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

562/2002.                         (14724) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 464/2002 од 8.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014392, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство и трго-
вија Дојчиновски Здравко и Јосифовски Ристо �ДРВО 
ФЛЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ� увоз-извоз Битола, ДОО. 
Дејности: 26.61, 26.52, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 

23.20, 20.10/1, 20.20/1, 36.11, 36.11/2, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.10, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 
21.21, 28.21, 28.75, 25.22, 25.21, 25.24, 22.31, 36.30, 
24.66, 36.21, 36.22, 33.10/2, 36.61, 31.50, 31.62, 36.63, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.39, 51.41, 
41.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.10, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 35.11, 28.73, 28.74, 28.75, 
63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/3, 74.12, 51.70, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 
Лице овластено за застапување во рамките на запи-

шаните дејности е Оливер Ристевски. 
Друштвото настапува во свое име и за своја сметка 

и одговара со целиот свој имот. 
Ризикот од работењето го сносат основачите. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

464/2002.                         (14725) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 615/2002 од 10.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014543, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Трговското друштво за промет, 
угостителство, туризам и агенциски услуги �ЕВРОПА 
2002� ДОО Отешево, Ресен, Отешево, Ресен. 
Основната главница на друштвото изнесува 

610.000,00 денари или 10.000 евра и се состои од 4 уде-
ли на следниве содружници: Скала ДОО-Битола со ос-
новачки влог 61.000,00 денари, Борис Ничов-Чикаго со 
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основачки влог 31.500,00 денари, ТН Отешево АД-Оте-
шево со основачки влог од 280.600,00 денари и Евро-
турс Мако Доо-Ресен со основачки влог 237.900,00. 
Управител на друштвото е Поповски Јован - со не-

ограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности.  
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 
Дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 70.20, 
70.32, 71.10, 71.22, 71.34, 72.30, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.40, 74.84, 92.34, 92.71, 93.04, 01.21,  01.22/1, 01.23, 
01.50, 14.21, 15.32, 15.81, 15.94, 15.98, 40.30, 41.00, 
50.10, 50.30/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
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, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен превоз на стоки и патници во друмскиот сооб-
раќај, меѓународна шпедиција и реекспорт, комисиони 
и консигнациони работи, меѓународни агенциски рабо-
ти и угостителско-туристички работи и посредување, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, вршење на стопанска дејност во странство и от-
ворање на заеднички фирми, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, консигна-
циони работи и работи на производна кооперација со 
странство. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

615/2002.                         (14726) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 723/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014541, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето и промена на управител на Тргов-
ското друштво за услуги и трговија на големо и мало 
БРО-МА извоз-увоз Македонски Брод ДООЕЛ Маке-
донски Брод, ул. �Илија Игески Цветан� бр. 5. 
Основач: Драгиша Ѓурчески од Македонски Брод, 

ул. �Илија Игески Цветан� бр. 5. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 60.22, 60.23, 50.24, 65.12/3, 71.33, 74.12, 45.21/1, 
45.31, 45.32, 45.33, 52.44/2, 74.20/2, 74.20/3, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, угостителски и туристички услуги, изве-
дување на инвестициони работи во странство и отстапува-
ње на инвестициони работи на странско лице во земјата. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот 

промет: полни овластувања. 
Одговорности на субјектот на уписот во правниот 

промет: полни одговорности. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во правниот промет: Боре Трендафиловски. 
Основна главница: 2.575 евра во денарска против-

вредност од 157.075,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

723/2002.                         (14728) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 580/2002 од 8.05.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 014508, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за градежништво, производство, трго-
вија и услуги ПОРЕЧЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Сувидол, Македонски Брод, с. Сувидол. 
Се врши основање на Друштво за градежништво, 

производство, трговија и услуги ПОРЕЧЕ КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Сувидол, Македонски Брод. 
Основач на друштвото е Драган Наумовски од 

Скопје, ул. �Ѓорѓи Казепов� бр. 51 А. 
Дејности: 01.30, 01.41/3, 02.02, 05.01, 05.02, 20.10/1, 

20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1,  50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 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, 60.24, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 
Основна главница на друштвото изнесува 15.000 

евра или 914.000,00 денари во предмети проценети од 
овластен судски проценител. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

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

преземените обврски одговара со сите свои средства - 
полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Драган Наумовски од Скопје, 
ул. �Ѓорѓи Казепов� бр. 51 А,  - управител со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

580/2002.                         (14731) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 503/2002 од 9.05.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 01014431, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет 
и услуги �МД-МАГМА� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. 
�Александар Македонски� бб, Прилеп. 
Дејности: 15.11, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 

15.72, 15.81, 15.85, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 37.20, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.27, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.12, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.49, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања, а за преземените обврски одговара со целиот свој 
имот со полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Божидар Талески од Прилеп, 
управител на друштвото и основач со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 
Седиште-ул. �Александар Македонски� бб во Прилеп. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

503/2002.                         (14732) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 609/02 од 9.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014537, го запиша во трговскиот регистар 
основањето  на Друштвото за угостителство, производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало ГУРМАН ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. �Коле Неделковски� бр. 6. 
Се основа Друштво за угостителство, производство, 

услуги и трговија на големо и мало ГУРМАН ДООЕЛ 
увоз-извоз, Битола, ул. �Коле Неделковски� бр. 6. 
Основач на друштвото ќе биде: Марика Џунковска, 

ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 71, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 

износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по 
среден курс на Народна банка на РМ и приложено спо-
ред извештај на проценител. 
Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друш-

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

врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите 
складови на странски стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изве-
дување на инвестициони работи во странство и отстапу-
вање на инвестициони работи на странско лице во Репуб-
лика Македонија, меѓународна шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде: Марика Џунковска од 
Битола, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 71, управител без огра-
ничувања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

609/02.                                               (14733) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 633/02 од 9.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014561, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги со увоз-извоз ИРИС-ПРИНТ, с. Мис-
лешево, Струга, Цане, ДООЕЛ, с. Мислешево, Струга. 

Дејности: 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 15.32, 15.52, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 50.10, 50.30/2, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.37, 51.42, 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, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.22, 71.40, 72.10, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.84, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05. 
Интернет клуб: 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 

25.23, 25.24. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, угостителски и туристички услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
услуги во меѓународниот транспорт, малограничен 
промет. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка - со полни овлас-
тувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одго-

вара со целиот свој имот - со полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Цане Прентоски - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

633/02.                                        (14734) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 581/2002 од 9.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014509, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги ХИДРОМОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, 
ул. �Драган Димески� бр. 19. 
Се врши основање на Друштво за производство, тр-

говија и услуги ХИДРОМОНТ ДООЕЛ увоз-извоз 
Прилеп. 
Седиште: Прилеп, ул. �Драган Димески� бр. 19. 
Основач на друштвото е Игор Ацески од Прилеп, 

ул. �Драган Димески� бр. 19. 
Дејности: 01.30, 22.22, 22.23, 22.25, 28.11, 28.12, 

28.21, 28.22, 28.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 72.20, 72.30, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи. 
Основна главница на друштвото изнесува 2.550 ев-

ра или 155.400,00 денари во предмети проценети од ов-
ластен судски проценител. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

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

преземените обврски одговара со сите свои средства - 
полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот промет е Игор Ацески 
од Прилеп, ул. �Драган Димески� бр. 19 - управител со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

581/2002.                         (14735) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 629/2002 од 07.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014557, го запиша во трговскиот ре-
гистар Друштвото за производство, угостителство, ус-
луги и трговија на големо и мало АНАБЕЛЛА Ек-
спорт-Импорт ДООЕЛ, Битола, ул. �Нико Фундали� 
бр. 13/14. 
Основач на друштвото ќе биде: Димевски Драган, 

ул. �Нико Фундали� бр. 13/45, Битола. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен 

износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по 
среден курс на Народна банка на РМ и приложено спо-
ред извештај на проценител. 
Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друш-

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

врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигна-
ционите складови на странски стоки, угостителски и ту-
ристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, изведување на инвестициони работи во странство 
и отстапување на инвестициони работи на странско лице 
во Република Македонија, меѓународна шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде: Димевски Драган од Би-
тола, ул. �Нико Фундали� бр. 13/45, управител без ог-
раничувања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

629/2002.                         (14736) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 628/2002 од 09.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014556, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, градежништво, трговија, услуги и угостител-
ство �Б.И.М. ВЛАВЧЕСКИ� ДООЕЛ увоз-извоз Ох-
рид, с. Пештани. 

Основач: Борис Влавчески од Охрид со акт од 
30.04.2002 година. 
Дејности: 15.11, 15.13, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 

17.72, 18.10, 36.11, 45.31, 50.10, 50.30, 50.50, 51.19, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.46, 52.11, 52.21, 52.22, 52.27, 52.33, 
52.48, 52.62, 52.63, 51.51, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.70, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 51.35, 65.12/3, 74.40, 70.11, 70.12, 70.20, 60.24, 
52.45, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
22.21, 22.22, 22.23, 63.12, 60.22, 19.10, 92.33, 92.34, 
93.05, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/2, 45.22, 45.25, 72.60, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 51.22, 51.23, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 15.85, 51.54, 22.31, 22.32, 
22.33, 72.50, 52.12, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.86, 15.98, 20.30, 20.51, 22.25, 25.13, 25.22, 51.56, 
51.66, 52.72, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.34, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.12, 
51.18, 51.45, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.84, 92.71, 92.72, 
93.1, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 25.11, 25.12, 25.23, 25.24, 55.50, 
36.61, 36.22, 63.30, 74.12, 51.24, 51.39, 51.42/2, 51.57, 
51.63, 52.32, 52.50, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 60.21, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 74.82, 74.84, 52.42. 
Дејности во надворешен промет: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија, посреду-
вање и застапување во надворешниот промет со стоки 
и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓуна-
родна шпедиција, отстапување на инвестициони рабо-
ти на странско лице, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од слободни царински 
продавници, реекспорт, продажба на странски стоки од 
консигнациони складови, продажба на стоки од посеб-
ни царински продавници, застапување на странски 
фирми. 
Управител без ограничувања е Милица Влавческа. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

628/2002.                         (14737) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 640/02 од 10.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014568, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и ус-
луги �Евро Керамика� увоз-извоз ДОО Битола, ул. 
�Никола Тесла� бр. 51. 
Дејности: 14.11, 14.21, 20.10/1, 20.30, 26.61, 26.62, 

26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.3, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.53, 51.70, 
52.46, 52.48, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.33, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото за 

производство, трговија и услуги �Евро Керамика� 
увоз-извоз ДОО Битола, ул. �Никола Тесла� бр. 51, 
настапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото во прометот со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
Друштвото за своите обврски во прометот со трети 

лица одговара со целиот свој имот. 
Друштвото во внатрешниот прометот ќе го застапу-

ва Никола Јанковски - управител со неограничени ов-
ластувања. 



13 септември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 71 - Стр. 15 
 
Друштвото во надворешниот промет ќе го застапу-

ва Никола Јанковски - управител со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

640/2002.                         (14738) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 602/2002 од 7.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014530, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на Трговец-поединец за трговија на 
мало Шаќир Реџеп Мустафа М-АЛМА ТП, ул. �Мурте-
за Татар� бр. 33 - Струга. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.62, 52.63. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка. Овластен 
потписник без ограничување во рамките на запишани-
те дејности е Шаќир Реџеп Мустафа од Струга. 
За преземените обврски во правниот промет кон 

трети лица трговецот-поединец одговара со целиот свој 
имот и лично. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

602/2002.                         (14739) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 631/2002 од 07.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014559, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ВИБЕЛ - ЕКСПОРТ Белчишта ДОО 
Белчишта - Белчишта. 
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, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.47, 51.52, 51, 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, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21,  60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.10, 70.31, 70.20, 71.22, 
71.32, 71.33, 15.32, 15.33, 15.52, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
15.93, 15.98/1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.41, 45.43, 
45.44, 45.45, 74.12, 74.20/1, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.98/2, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 26.22, 26.24, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 25.22, 
25.24, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.30, 28.51, 28.52, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 
33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 74.82, 74.83, 74.84, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 92.62, 92.72, 92.33, 
92.34, 92.71, 92.11, 92.12, 92.31/1, 92.31/2, 93.01, 93.04, 
93.05, 92.32, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет, меѓународна шпедиција, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓу-
народен транспорт со стоки и патници, продажба на про-
изводи од дрво. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка - полни ов-
ластувања. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица одговара со сите свои средства - полни одговор-
ности. 

Блажески Владо - управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

631/2002.                         (14741) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3776/2002 од 28.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026556?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето - престанок на трговец - 
поединец на ТП ОСМАНИ Хајрула Исмет Мустафа 
такси превоз ул. �Рифат Бурџевиќ� бр. 42, Скопје. 
Бришење - престанок на трговец - поединец на: ТП 

ОСМАНИ Хајрула Исмет Мустафа такси превоз ул. 
�Рифат Бурџевиќ� бр. 42, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3776/2002.                                     (21551) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3804/2002 од 16.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02015847?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП Колонијал ЉУБО-
ТЕН Милан Трпко Николовски ТП с. Старо село, Врат-
ница. 
Бришење на: Колонијал ЉУБОТЕН Милан Трпко 

Николовски ТП с. Старо село, Вратница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3804/2002.                                     (21552) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3598/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 6-02000977?-000-06, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП Бедри Мемет Исе-
ни ТП �ПОНИ ЕКСПРЕС� таксист, Тетово, ул. �Илин-
денска� бр. 180. 
Бришење на: Бедри Мемет Исени ТП �ПОНИ ЕКС-

ПРЕС� таксист, Тетово, ул. �Илинденска� бр. 180. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3598/2002.                                     (21553) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П. Трег. бр. 3649/2002 од 11.07.2002 година, во ре-
гистарската влошка бр. 02035474?-6-06-000, го запи-
ша во трговскиот регистар бришењето на ТП Гоце 
Перо Димовски Авто такси ПАЛАС Скопје, ул. �Ко-
совска� бр. 23. 
Бришење на: ТП Гоце Перо Димовски Авто такси 

ПАЛАС Скопје, ул. �Косовска� бр. 23. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3649/2002.                                     (21554) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2282/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02038564?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Друштвото за меѓуна-
роден транспорт, шпедиција, промет и услуги ВИВА-
М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Ратко Митро-
виќ� бб. 
Се брише од трговскиот регистар Друштвото за 

меѓународен транспорт, шпедиција, промет и услу-
ги ВИВА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Ратко Митровиќ� бб, поради припојување кон 
Друштвото за производство, меѓународен тран-
спорт, шпедиција, трговија и услуги МАСКО-КО-
МЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт с. Драчево, Скопје, 
ул. �Китка� бр. 59. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2282/2002.                                     (21556) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3885/2002 од 18.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02001068?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП Трговец-поединец 
авто - такси �НАЗИФ� ТП Скопје Назиф Беџет Абази 
ул. �II Македонска бригада� бр. 80/2-13. 
Бришење на: Трговец-поединец авто - такси �НА-

ЗИФ� ТП Скопје Назиф Беџет Абази ул. �II Македон-
ска бригада� бр. 80/2-13. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3885/2002.                                     (21557) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 183/2002 од 31.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-68625-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на фирмата на Илиевски Влади-
мир Драган Продавница за мешовита стока ОЛИВА ТП 
бул. �Крсте Мисирков� бб, Скопје. 
Се запишува бришење на фирма трговец на: Илиев-

ски Владимир Драган Продавница за мешовита стока 
ОЛИВА ТП бул. �Крсте Мисирков� бб, Скопје. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

183/2002.                                     (21558) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2096/2002 од 15.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02002309?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП Авто такси ДЕ-
НИС-Г Гани Дурак Гушит ТП ул. �Петар Драганов� бр. 
33, Скопје. 
Бришење на: Авто такси ДЕНИС-Г Гани Дурак Гу-

шит ТП ул. �Петар Драганов� бр. 33, Скопје. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2096/2002.                                     (21559) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4042/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009372?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги АГРОЕКСПОРТ Љубомир ДОО-
ЕЛ увоз-извозСкопје, ул. �Ѓ. Петров� бр. 1627-4/60. 
Бришење на: Друштво за трговија, производство и 

услуги АГРОЕКСПОРТ Љубомир ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Ѓ. Петров� бр. 1627-4/60. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4042/2002.                                     (21560) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3502/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009006?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговското 
друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина Најдо-
ска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Њуделхиска� бр. 6-
1/1. 
Бришење на: Трговско друштво за промет и услуги 

ОИЛИЛИ Калина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. �Њуделхиска� бр. 6-1/1. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3502/2002.                                     (21561) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3633/2002 од 8.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02029567?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП од трговскиот ре-
гистар на Модното студио за облека, обувки и предме-
ти од кожа ДУДИН ТП Васка Глигор Дудин, ул. �Луј 
Пастер� бр. 21, Скопје. 

Бришење на ТП од трговскиот регистар на: Модно-
то студио за облека, обувки и предмети од кожа ДУ-
ДИН ТП Васка Глигор Дудин, ул. �Луј Пастер� бр. 21, 
Скопје. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3633/2002.                                     (21562) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3637/2002 од 8.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 3-002001550?-000-03, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на Друштвото за ме-
шовита сопственост за производство, трговија и услуги 
РУРА ДОО Скопје, ул. �Момин поток� бб, Скопје. 
Друштвото престанува со работа и истото се брише 

од регистарот во судот. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3637/2002.                                     (21563) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3806/2002 од 28.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02005470?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето - престанок на трговецот 
- поединец на Авто такси ТП АРСА Адем Ариф Фејзу-
ла ул. �Демир Трајко� бр. 65, Скопје. 
Бришење - престанок на трговец - поединец на: Ав-

то такси ТП АРСА Адем Ариф Фејзула ул. �Демир 
Трајко� бр. 65, Скопје. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3806/2002.                                     (21564) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 140/2002 од 21.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на шифра на дејност и на својството 
на лицето овластено за застапување на Јавната устано-
ва Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје, 
ул. �II Македонска бригада� бб, Скопје. 
Досегашната дејност и шифра на дејност 130-222- заш-

тита на деца и младина со пречки во развојот и со нарушу-
вање во однесувањето се менува и во иднина ќе гласи: 

- 85.31/1 - домови за ученици и студенти, заштита 
на загрозени и хендикепирани деца во установи со 
сместување. 
Се запишува промена на својството на лицето ов-

ластено за застапување: Ермонд Мифтари, вд дирек-
тор, без ограничување, кој во иднина ќе има својство 
на директор, без ограничување. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

140/2002.                                     (21566) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4021/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006912?-7-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на директор на Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, 
бул. �Партизански одреди� бр. 145. 
Се брише Исмет Лимани, а се запишува Фаик Џо-

ни. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4021/2002.                                     (21568) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 240/2002 од 10.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-1983-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
во внатрешен трговски промет на Основното училиште 
�Кирил и Методиј� с. Стајковци - Скопје. 
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Се брише: Анчевска Славица - директор со неогра-

ничено овластување, а се запишува Јанева Христина - 
директор со неограничено овластување - вд директор. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

240/2002.                                     (21569) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 214/2002 од 8.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-560-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапува-
ње на Јавната здравствена организација Републички 
завод за здравствена заштита Скопје, ул. �50 Диви-
зија� бр. 6. 
Промена на лице овластено за застапување на: Јав-

на здравствена организација Републички завод за 
здравствена заштита Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6. 
Се брише проф. д-р Елисавета Стикова - директор 

со неограничени овластувања, се запишува прим. д-р 
Благоја Алексоски, вршител на должноста директор со 
неограничени овластувања.  
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

214/2002.                                     (21572) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3961/2002 од 11.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02012184?-4-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар конверзијата на ДЕМ во ЕУР и про-
мената на овластено лице на Друштвото за експлоата-
ција и преработка на неметални руди ДИМЧЕ МИР-
ЧЕВ АД Велес, ул. �Раштански пат� бб. 
Конверзија на ДЕМ во ЕУР на основната главница 

и вредноста на акциите. Основната главница на друш-
твото изнесува 808.343 евра односно 48.975.000,00 де-
нари.  
Димитровски Митко се брише од извршен директор 

со неограничени овластувања во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 
Шалев Василчо се запишува за извршен директор 

со неограничени овластувања во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3961/2002.                                     (21573) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 249/2002 од 18.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-348-0-0-0, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Основното училиште �25 Мај� нас. Сингелиќ-Скоп-
је, ул. �Алија Авдовиќ� бб. 
Се брише Реџепи Лирија, а се запишува Јахии Не-

зир - директор без ограничување. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

249/2002.                                     (21574) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 217/2002 од 8.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-20955-0-0-0, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на податоци на лице овластено за 
застапување на РО Дом на култура �Иван Мазов-Кли-
ме�, ул. �7-ми Септември� бр. 1, Кавадарци. 
Промена на податоци на лице овластено за застапу-

вање на: РО Дом на култура �Иван Мазов-Климе�, ул. 
�7-ми Септември� бр. 1, Кавадарци. 
Да се брише Душко Глигоров - вд директор со неог-

раничени овластувања, а се запишува Душко Глигоров 
Савин, вд директор со неограничени овластувања. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

217/2002.                                     (21575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 196/2002 од 5.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-801-0-0-0, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на овластени лица за застапување на 
Јавната здравствена организација Специјална болница 
за белодробни заболувања и туберколоза �Јасеново� со 
целосна одговорност с. Јасеново, Велес. 
Се брише д-р Томе Дограмациев - директор на ЈЗО 

Спец. бол. Јасеново, Цинциев Драганчо - секретар на 
Спец. бол. Јасеново и д-р Арсов Ѓорѓи - раководител на 
работна единица, а се запишува д-р Јордан Спасевски - 
директор на ЈЗО Спец. бол. Јасеново, Цинциев Драганчо - 
пом. директор на ЈЗО Спец. бол. Јасеново и д-р Гоце Бу-
залков - заменик - директор на ЈЗО Спец. бол. Јасеново. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

196/2002.                                     (21576) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 715/2002 од 3.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014643, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Акционерското друштво �Живинар-
ска фарма Белче� Демир Хисар. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 

01.22/1, 01.22/22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 05.02, 
15.11, 15.12, 15.71, 15.89, 51.11, 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, 51.47, 51.57, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.44, 52.44/4, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 63.12, 71.31, 74.11, 74.12, 74.84, 75.23, 80.41, 
92.20, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен транспорт со стоки и патници, 
услуги во меѓународниот транспорт, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки, малогра-
ничен промет, реекспорт. 
Организирање на општествено претпријатие �Жи-

винарска фарма� Демир Хисар во Акционерско друш-
тво со фирма: Акционерско друштво Живинарска фар-
ма Белче Демир Хисар. 

1. Одлука за трансформација на ОП во АД во пос-
тапка за стечај бр. 03-99/1 од 16/12/1999. 

2. Мислење на Управниот одбор на Агенцијата за 
приватизација бр. О2-4214/2 од 10/07/2000. 

3. Решение на Основниот суд во Битола за запирање 
на стечајната постапка Ст. 1059/95 од 17/08/2000 година. 
Акционерското друштво се усогласува со Законот 

за трговските друштва со усвојување на Статутот. 
Основната главница изнесува 204.000 евра или 

12.395.040 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

715/2002.                                     (15980) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 766/2002 од 6.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 014694, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за трговија и услуги Д БУК 
ДОО Струга, ул. �Маршал Тито� бр. 64/2-1, Струга. 
Основање на ДОО. 
Фирма: Друштво за трговија и услуги Д БУК ДОО 

Струга. 
Седиште: ул. �Маршал Тито� бр. 64/2-1, Струга. 
Содружници: Вилкокс Дејвид со пасош број 450252087, 

Вилкокс Полин ЕН со пасош бр. 202109954 државјани на 
Британија. Друштвото се основа на неопределено време. 
Дејности: 50.10, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 

51.33, 51.34, 51.39, 51.41, 51.43, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.27, 52.48, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
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За управител со неограничени овластувања, однос-

но лице овластено за застапување на друштвото во вр-
шење работи на надворешнотрговскиот промет со не-
ограничени овластувања, се именува Вилкокс Дејвид 
со пасош број 450252087 од Британија. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

766/2002.                                     (15981) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 705/2002 од 4.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014633, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет и 
услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА увоз-извоз Јованка Цветано-
ска ДООЕЛ ул. �Јордан Пиперка� бр. 7, Кичево. 
Дејности: 01.12/1, 15, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

01.25, 20.30, 20.40, 20.51, 17.21, 45.31, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.46, 51.51, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55, 
55.30/1, 52.74, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72, 
72.30, 72.60, 74.81, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/5, 93.01, 
93.05. 
Основање на ДООЕЛ ЗЛАТНА ПЧЕЛА. 
Основната главница на друштвото изнесува 186.000 

денари или 3.049 евра основни средства според извеш-
тајот на овластен проценител. 
Основач, а воедно и управител на друштвото ќе би-

де Јованка Цветаноска. 
Седиштето на друштвото е во Кичево, ул. �Јордан 

Пиперка� бр. 7. 
Во правниот промет и односите со трети лица 

друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СРЈ, застапување на странски фирми, посредништво, 
консигнација, вршење на комисиони работи и реек-
спорт. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

705/2002.                                     (15983) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 706/2002 од 28.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014634, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ЈТД на Друштвото за производ-
ство, трговија, сообраќај, услуги и др. Р. Е Р О Л - 2002 
увоз-извоз Реџепоски Асан и др. ЈТД Кичево, ул. �Пар-
тизански одреди� бб, Кичево, Општина Кичево. 
Друштвото е основано со договор бб од 15 мај 2002 

година. 
Содружникот Реџепоски Асан од Кичево како осно-

вачки влог на друштвото вложува труд и услуги. 
Содружникот Реџепоска Улвија од Кичево како ос-

новачки влог на друштвото вложува труд и услуги. 
Дејности: 01.24, 01.25, 15.32, 15.61, 15.71, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.98/2, 24.30, 25.12, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
71.10, 72.60, 74.40, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, автоперални, откуп, преработка и пласман на 
полжави, откуп, преработка на печурки, откуп прера-
ботка и пласман на лековити билки, откуп и пласман 
на раноградинарски производи, откуп и пласман на 
земјоделски производи, трговија на мало со златен, 

сребрен накит и пари, трговија на мало со бижутерија, 
земјоделски аптеки, трговија на мало со бои, лакови, 
антифриз, метална стока, цевки, опрема за централно 
греење и санитарна опрема, молерисување и фарбање 
на куќи, станови, установи и други градежни објекти, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
консигнациона продажба на странски стоки, комисио-
ни работи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпе-
диција, малограничен промет со сите соседни земји: 
Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 
Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на фирмата во внат-

решен и надворешен трговски промет е Реџепоски 
Асан - управител без ограничувања во рамките на за-
пишаните дејности.  
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

706/2002.                                     (15985) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 727/2002 од 4.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014655, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското, услужно и производно 
друштво Адемоски Реџо и др. МЕДИНА увоз-извоз с. 
Подгорци, Лабуништа ЈТД с. Подгорци, Лабуништа. 
Дејности: 15.82/1, 15.84, 15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 

20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.25, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 51.15, 
51.16, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, застапување и посреду-
вање во прометот на стоки и патници, изведување на 
инвестициони работи во странство, изведување на гра-
дежни работи во странство, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странска стока. 
Во правниот промет со трети лица Трговското, ус-

лужно и производно друштво Адемоски Реџо и др. МЕ-
ДИНА увоз-извоз с. Подгорци, Лабуништа ЈТД с. Под-
горци, Лабуништа, настапува во свое име и за своја 
сметка.  
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот и солидарно со сите други 
содружници. 
Управител: Адемоски Реџо од с. Подгорци, Лабу-

ништа, со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности. 
Содружниците вложуваат еден телефон од 1.000,00 

денари, секој по 500,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

727/2002.                                     (15986) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 740/2002 од 4.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 014668, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за трговија, 
производство и услуги НА-НЕ-ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-
извоз Струга, ул. �Едвард Кардељ� бр. 434, Струга. 
Основањето на трговско друштво со фирма: Тргов-

ско друштво за трговија, производство и услуги НА-
НЕ-ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 
Седиште: ул. �Едвард Кардељ� бр. 434, Струга. 
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Содружник: Перо Костоски од Струга. 
Основна главница: вредност 2.550 евра (155.550,00 

ден.) по извештајот за проценка на вредноста на основ-
ниот влог од овластен проценител во предмети. 
Дејности: 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 

21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 
24.66, 25.22, 45.21, 45.22, 45.25, 45.41, 50.10, 50.20, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.21, 92.33, 92.34, 93.02, 93.04, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, ра-
боти на посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на 
странски лица во Р. Македонија, меѓународна шпеди-
ција и угостителски и туристички услуги. 
Лице овластено за застапување е Перо Костоски - 

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

740/2002.                                     (15987) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 704/2002 од 28.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014632, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет 
и услуги ВИДЕОСОНИК увоз-извоз Зоран Вренцовски 
ДООЕЛ Кичево, ул. �4-ти Јули� бр. 39/3, Кичево. 
Дејности: 01.12/1, 15, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

15.91, 15.33, 20.30, 20.40, 20.51, 17.21, 45.31, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.46, 
51.51, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55, 55.30/1, 52.74, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72, 72.30, 72.60, 74.81, 
74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/5, 93.01, 93.05. 
Основање на ДООЕЛ ВИДЕОСОНИК. 
Основач, а воедно и управител на друштвото ќе би-

де Зоран Вренцовски од Кичево. Основната главница 
на друштвото според извештајот на овластен процени-
тел изнесува 178.760,00 денари или 2.932 евра основни 
средства. 
Седиштето ќе биде во Кичево, ул. �4-ти Јули� бр. 

39/3. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СРЈ, застапување на странски фирми, посредништво, 
консигнација, вршење на комисиони работи и реек-
спорт. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

704/2002.                                     (15988) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 702/2002 од 28.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014630, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градеж-
ништво, промет и каменорезачки услуги ЕЛ МОНИ 
увоз-извоз Сездан Дојчиноски ДООЕЛ Другово. 
Дејности: 01.12/1, 15, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

15.91, 15.33, 26.21, 26.40, 20.51, 26.70, 45.31, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.46, 51.51, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 
52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 
55, 55.30/1, 52.74, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72, 
72.30, 72.60, 74.81, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/5, 93.01, 
93.05. 
Основање на ДООЕЛ ЕЛ МОНИ. 
Седиштето на друштвото ќе биде во Другово. 
Основач, а воедно и управител на друштвото ќе би-

де Сездан Дојчиноски. Основната главница на друш-
твото според извештајот на овластен проценител изне-
сува 186.000,00 денари. 
Во правниот промет и односите со трети лица 

друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

702/2002.                                     (15989) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И     П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 95/2002 г. од 01.07.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот  Друштво за 
производство и трговија МИПЕКС ТРЕЈД Марјан увоз-
извоз ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. �Ленинова� 
бр. 64-а,  и жиро сметка 40100-601-371525, и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство и  трговија МИПЕКС ТРЕЈД 
МАРЈАН ДООЕЛ увоз извоз - Скопје со седиште на ул. 
�Ленинова� бр. 64-а и жиро сметка 40100-601-371525 
се заклучува. 
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23727) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 30/01 од 14.06.2002 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Акционерско друштво 
�Карпош-Конфекција� од Крива Паланка, со ч.с. бр. 
40910-601-50363 при Агенција за блокирани сметки. 
За стечаен судија се определува Невена Стојановиќ 

член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се именува Марјан Цветковски 

дипломиран економист од Крива Паланка, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 50, телефон број 070-509-583. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот), излачни-
те права на недвижности што се запишани во јавните 
книги (катастарот), во рок од 15 дена сметано од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ� да ги пријават кај стечајниот управник, а во прија-
вата да го означат предметот на кој постои разлачно 
право, на начинот и основот за засновање на тоа право, 
како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 
Стечајната постапка е отворена на ден 14.06.2002 

година на кој ден решението и огласот за отворање се 
става на огласна табла на судот. Отворањето на стечај-
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ната постапка да се запише во трговскиот регистар, јав-
ните книги во кои се запишани правата врз недвижнос-
тите (катастарот), како и права од индустриска сопс-
твеност. 
Се закажува рочиште и тоа собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и собрание на доверителите  (из-
вештајно рочиште) на ден 25.09.2002 година во 9,00 ча-
сот во соба број 90/2 во Основен суд во Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово.        (23978) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија објавува дека со Реше-

ние на овој суд Ст. бр. 46/02 од 22.08.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ПППУ �МАКСИ� од Гевгелија со седиште на улица 
�Кирил и Методиј� бр. 29 и број на жиро сметка 41610-
601-41112, но истата не се спроведува заради немање 
на имот кој би влегол во стечајна маса и веднаш се зак-
лучува. 
Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од де-

нот на објавувањето, преку Основниот суд Гевгелија 
до Апелациониот суд - Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (23994) 

___________ 
 
 Основниот суд во Гевгелија објавува дека со Реше-

ние на овој суд Ст. бр. 36/02 од 01.08.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ППТУ �КИК ДИЗАЈН� увоз извоз ЦО од Валандово со 
седиште на ул. �Беласица� бр. 5 и жиро сметка 41301-
601-31892, при ЗПП Валандово сега Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки, но истата не се спроведува 
заради немање на имот од кој би се намириле трошоци-
те на стечајната постапка, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот �Кик Дизајн� од Валандово вед-
наш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд - Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (23995) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 146/97 од 19.07.2002 година ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ППВП 
�Бел Камен� Кавадарци, ул. �Народна Младина� бр. 18. 
Се задолжува Агенцијата за работа со блокирани 

сметки на учесниците во платниот промет ПЕ Кавадар-
ци да изврши затворање на жиро сметката на должникот 
бр. 41620-601-15715 по правосилноста на решението. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (23999) 

___________ 
 
Основниот суд Гевгелија во Гевгелија, објавува де-

ка со решение Ст. бр. 9/2002 од 19.8.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
во општествена сопственост за водовод и комуналии 
НЕГОРЦИ - с. Негорци ц.о. со жиро сметка број 41610-
601-3957 која се води кај Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки, регистрирано во Окружен стопански 
суд Скопје, но истата не се спроведува заради немање 
на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната 
постапка, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Негорци од с. Негорци веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд Гевгелија.                          (24000) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 88/2002 од 02.09.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија Панкомерц увоз-извоз дооел од Струмица, 
жиро сметка бр. 41300-601-16390 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основен суд во Струмица.         (24001) 

 ___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 63/2002 од 19.07.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ На-
турал Концепт увоз извоз доо од Струмица со  жиро 
сметка бр. 200000036248019 што се води во Стопанска 
Банка Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот заради што и 
се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основен суд во Струмица.         (24002) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 96/2002 од 03.02.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
проектирање и инжинеринг Микро инженеринг увоз-
извоз дооел од Струмица, жиро сметка бр. 41300-601-
66232 што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 
Од Основен суд во Струмица.         (24003) 

_______________________________________________  
 

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

решение на овој суд II. Л. бр. 192/2002 од 27.06.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
производство увоз-извоз �ТЕА КОМЕРЦ� ЦО од Скоп-
је, ул. �24� бр. 20, с. Вучидол, со жиро сметка 40120-
601-140616. 
За ликвидатор се определува лицето Ратко Брњар-

чевски од Скопје, ул. �24� бр. 20, с. Вучидол. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24011) 
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Ликвидаторот Искра Секуловска од Скопје, ул. 

�Сава Ковачевиќ� бр. 47/3-47, тел. 771-617, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение П. Трег. бр. 3543/2002 од 20.06.2002 годи-
на, објавува дека Друштвото за трговија и услуги 
СТАР-ТЕЛ Тома ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиш-
те на ул. �Коста Новаковиќ� бр. 4-8, Скопје, со жиро 
сметка бр. 210045612520176 и депонент на Тутунска 
банка Скопје 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 Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот 
на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (24016) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 208/2002 од 09.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
услуги �МАЕКС� ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. �Влади-
мир Комаров� бр. 20/48, со жиро сметка 40100-601-
61423. 
За ликвидатор се определува лицето Арминовски 

Мито од Скопје, ул. �Петар Манџуков� бр. 23 б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24015) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 197/2002 од 12.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
ДОО �СИГНУМ� за производство, промет и услуги ек-
спорт-импорт-Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 
72а/16, со жиро сметка 40100-603-26406. 
За ликвидатор се определува лицето Ристовски Жар-

ко од Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 72а/16. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24049) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 205/2002 од 12.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за сервисирање и услуги, внатрешна и 
надворешна трговија �ЕЛСИС� ЦО-Скопје, ул. �Вол-
гоградска� бр. 10-2/7, со жиро сметка 40120-601-
247530. 
За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајиќ 

од Скопје, бул. �Илинден� бр. 79/12. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 171/2002 година од 
02.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за производство, трговија 
и услуги �Б.Т.А. - УНИКАТ� ДОО експорт импорт - 
Скопје, со седиште ул. �Ужичка Република� бр. 4-б, со 
жиро сметка 40100-601-336102. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23425) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 209/2002  од 12.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија и услуги на големо и ма-
ло �АЉКО МАРКЕТ� ДОО експорт импорт - Скопје, 
ул. �Алберт Станиќ� бр. 6, со жиро сметка 40100-601-
105170. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, со стан на ул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23426) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 181/2002 година е отворе-
на ликвидациона постапка над должникот Младинска 
задруга �К Т М� - Скопје, бул. �Илинден� бб, блок 12 
со жиро сметка 40100-601-384086. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23428) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 599/2000  од 04.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет и услуги �СЛАДАРЕЦ 
ИМПЕКС� увоз извоз ДОО - Скопје, ул. �Димо Хаџи 
Димов� бр. 75, со жиро сметка 40100-601-162505 . 
За ликвидатор се определува лицето Славица Недел-

ковска од Скопје, со стан на ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 
75. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23429) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 187/2002 година е отворе-
на ликвидациона постапка над должникот Трговско 
производно претпријатие �ЛИЗА МАКС� ЦО - увоз из-
воз - Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 37/2-9, со жиро 
сметка 40100-601-1334356. 
За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 

од Скопје, со стан на ул. �Рузвелтова� бр. 54. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23480) 
 

__________ 
 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 

�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
720/2002 од 09.08.2002 година, објавува дека Друштво-
то за производство, трговија и услуги ИНТЕЛ-ИМ-
ПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. �Плачковички Од-
реди� бр. 20 и жиро сметка бр. 41400-601-44135 отво-
рена при ЗПП Филијала Штип, е во ликвидација-втора 
објава. 
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.                                              (23430) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во Судскиот 
регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со Решение 
П. Трег. бр. 3091/2002 објавува дека Друштвото за заш-
тита на авторски права - Авторско биро Јасмина ДОО-
ЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 300000000069876 
отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во лик-
видација. 
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 90 од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (23529) 

___________ 
 
Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. �Ок-

томвриска Револуција� бр. 52/3, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3568/2002 од 04.07.2002 година, објаву-
ва дека Друштвото за трговија, туризам и услуги ЈЕ-
ТОНКОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт-импорт - с. Лоја-
не, Липково, и жиро сметка број: 40900-601-36152, е во 
ликвидација (тел. за контакт: 031/413-464, 070 539 118). 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� до ликвидаторот со пријавата во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од 
последната објава. 
Од ликвидаторот.          (23566) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, 

ул. �Живко Чало� бр. 92, тел. 031/29-535, 070/534-696 
запишан во судскиот регистар при Основниот  суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. трег. 3850/2002 обја-

вува дека  ТД под назив: Друштво за производство и 
трговија на големо и мало ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и 
Бранкица ДОО увоз-извоз Куманово, ул. �Вараждинска� 
бр. 15 и со број на жиро сметка 510-0000001211-65 отво-
рена при ЗПП филијала Куманово е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 (триесет) дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 (три)  месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23567) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, 

ул. �Никола Русински� бр. 12 II/29, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. трег. бр. 43/02    објавува дека  Друштво-
то АРТ Студио Цветиновски и со број на жиро сметка 
40100-603-20829 отворена при ЗПП 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.                                              (23622) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. �Ни-

кола Русински� бр. 12 II/29, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. 
бр. 3815/02    објавува дека  Друштвото Маг-производ 
2000 и со број на жиро сметка 300000001139786 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.                                              (23621) 

___________ 
 
Ликвидаторот Радмила Ивановска од Скопје, 

ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 7/4-3, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. трег. бр. 3695/2002 од 26.06.2002    обја-
вува дека  Друштвото за инженеринг промет и услуги 
ВИВА-2000 Емил ДООЕЛ Скопје, ул. �Трифун Хаџи 
Јанев� бр. 7/4-3 и со број на жиро сметка 
300000000216734 отворена при Комерцијална банка 
филијала во Скопје 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.                                              (23928) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Тодоровска од Валан-

дово, ул. �Моша Пијаде� бр.1, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. 4048/2002    објавува дека  Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕЛГОТ Мирјана 
ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, ул. �Моша Пијаде� бр. 
1, со жиро сметка бр. 220451100112393 отворена при 
Македонска Банка е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од  3 (три) месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23929) 
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Ликвидаторот адвокат Наташа Кировска од 

Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот  
суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 3241/2002    
објавува дека  Друштвото за дистрибуција на мобил 
производи �ПЕГАЗУС� Пантелис ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. �16-та Македонска бригада� бр. 18-
II/206 и со број на жиро сметка 300000000232351 отво-
рена при Комерцијална банка а.д. е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (23931) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скоп-

је, ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, со тел. 171-599, 
запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4491/02    об-
јавува дека  Друштвото ДД-КОМ Стојка и др. ДОО со 
број на жиро сметка 280-0000000374-11 отворена при 
Алфа 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.                                              (23960) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 202/02 од 04.07.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Задружно претпријатие за услуги, производство и про-
мет �ЕЛАН� ДОО од Куманово, ул. �Тане Георгиев-
ски� бр. 12, со жиро сметка 23000000002565. 
За ликвидатор се определува лицето Цветановска 

Миска од Скопје, ул. �Илинденска� бр. 77/6.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

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

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (23961) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 167/02 од 

30.08.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија 
на големо и мало увоз-извоз Џо-експорт ДООЕЛ Струми-
ца и истата поради немање на имот  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24004) 

___________ 
 
Ликвидаторот на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги Брако ДООЕЛ Штип, Мишева Ленче об-
јавува дека друштвото е во ликвидација - трета објава. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
во �Службен весник на РМ�. 
Од ликвидаторот.                                              (24005) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 163/02 
од 30.08.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за трговија, услуги и производство 
Промекс-97 ДООЕЛ Струмица и истата поради немање 
на имот  се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24006) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 161/02 

од 30.08.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало увоз-извоз Тренчо-Пром Ристо Тренчев 
и др. ЈТД - Радовиш и истата поради немање на имот  
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24007) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива построена 

на КП. бр. 292-1-2 на м.в. �Орвиште� нива од 5 класа 
со површина од 620 м2 заведено во ПЛ. бр. 129 за КО - 
Мало Турчане, сосопственост на Мислими Ќамиле, 
Зулфије, Фике, Веби, Есат, Нешат, Фетије и Хасип сите 
од село Мало Турчане, Гостивар за цена од 249.240, 00 
денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи  со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.                                                      (23902) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива построена 

на КП. бр. 289-1-2 на м.в. �Орвиште� нива од 5 класа 
со површина од 540 м2 заведено во ПЛ. бр. 2 за КО - 
Мало Турчане, сопственост на Беќири Рузди Абдулсејд  
од село Мало Турчане за цена од 217.620, 00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи  со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.                                                      (23904) 

___________ 
 
Сопственикот Олга Ѓорѓевиќ од Скопје, ул. �Павле 

Илиќ� бр. 13-2-5, својата недвижност - нива 4 класа во 
површина 750 м2 во место викано �Караулица� на КП 
914/1 КО Брњарци го продава за 120,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат  заедничките сопственици на гранич-

ните парцели  чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                      (24012) 
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М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр.563346/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Орце Крстевски, ул. "Речиште" бр. 1  с.  Драчево, 
Скопје.                                                            (24067) 
Пасош бр. 1316066 издаден од СВР-Виница на име 
Горан Костадинов, ул. "Маршал Тито" бр. 107, Виница.
                                                                    (24068) 
Пасош бр. 1022690/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Бафтиари Несрет, ул." М. Бафтиари" бр. 100,  Тетово.
                                                                    (24069) 
Пасош бр. 1078570 издаден од СВР-Скопје на име 
Димановски Илија, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 39/1-2, 
Скопје.                                                                    (24070) 
Пасош бр. 1506542/01 издаден од СВР-Велес на име 
Нафи Сулејмани, с. Бузалково, Велес.            (24073) 
Пасош бр. 1708015 издаден од СВР-Скопје на име 
Ѓорѓе Боневски, ул. "Б. Менков" бр. 3а/1-1, Скопје. 

                                                                    (24074) 
Пасош бр. 1347164 издаден од СВР-Скопје на име 
Ризван Неби, ул. "М. Тито 12" бр.9 с. Сарај, Скопје. 

                                                                    (24075) 
Огласот објавен во Службен весник на РМ бр.  21/02 
пасошот бр. 1421080/00 на име Анчевски Добривоје, 
ул. "1" бр. 16, с. Арачиново, Скопје, се сторнира.    (24076) 
Пасош бр. 1324967/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Дејан Ѓорѓиевски, ул. "О. Пиперката" бр. 50, Скопје.                                                                     

Пасош бр. 685334/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Љатиф Дестан, ул. "Нов Живот" бр. 5, Скопје.    (24225) 

       (24077) 
Пасош бр. 1705377/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Шабани Ресуљ, с. Палатица, Тетово.        (24078) 
Пасош бр. 1643150/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Шкрета Нерџиван, ул. 152 Бис  33,Скопје.         (24080) 
Пасош бр. 1691091 издаден од СВР-Скопје на име 
Хлими Агрон, с. Арачиново, Скопје.        (24083) 
Пасош бр. 1711509/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ајнур Џеладини, ул. "П. Тољати" бр. 8, Скопје. (24117) 
Пасош бр. 159621/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Велии Агрон, ул. "Х. Жефаровиќ" бр. 23, Скопје. (24118) 
Пасош бр. 1286760 на име Стоиловски Тони, ул. "Н. 
Н. Борче" бр. 56, Кочани.                              (24121) 
Пасош бр. 972723 на име Поп Михајлов Сашко, ул. 

"Д. Влахов" бр. 3/3, Кочани.                       (24122) 
Пасош бр. 1768834 на име Конеска Наташа, ул. 

"Задарска" бб, Прилеп.                                      (24123) 
Пасош бр. 299971 на име Мустафа Мустафа, с. Зајас, 
Кичево.                                                            (24124) 
Пасош бр. 1166306 на име Абдираим Ибраими, ул. 

"И. Л. Рибар" бр. 199, Тетово.                       (24125) 
Пасош бр. 1220256 на име Емровски Ибраим, Дебар.                                                                           Работна книшка на име Митреска Елка, Охрид. 

       (22906) 
Пасош бр. 1290789 на име Радосављевиќ Елизабета, 
ул. "Едвард Кардељ" бр. 313, Струга.           (13163) 
Пасош бр. 389485 издаден од СВР-Скопје на име Ди-
митар Темелковски, ул. "П. Дељан" бр. 9-2/3, Скопје.
                                                                    (24127) 
Пасош бр. 394815 издаден од СВР-Скопје на име Те-
мелкова Лоза, ул. "П. Дељан" бр. 9/2-3, Скопје.  (24128) 
Пасош бр. 1314777/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Шабан Кефсер, ул. "Корушка" бр. 33, Тетово.    (24129) 
Пасош бр. 1576128/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Адем Мустаф, с. Пагаруша, Скопје.        (24137) 
Пасош бр. 317421/94 издаден од СВР-Кочани на име 
Драги Манолов, с. Уларци, Кочани.        (24138) 
Пасош бр. 92199 издаден од СВР-Гостивар на име 
Вејсели Ќатип, с. Добридол, Гостивар.        (24141) 
Пасош бр. 1369771/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Алили Ќерим, с. Д. Бањица, Гостивар.         (24155) 
Пасош бр. 1455562 издаден од СВР-Скопје на име Ре-
џеп Елмаз, ул. "Виничка' бр. 6, Скопје.             (24158) 
Пасош бр. 590702/95 издаден од СВР-Гостивар на 
име Мустафи Ружди, ул. "А. Гаши" бр. 7, Гостивар. 

       (24159) 

Пасош бр. 1259020 на име Беќир Зеќир, Дебар. 
                                                                    (24161) 
Пасош бр. 1129028/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Елези Зекирија, ул. "Челопек" бр. 30, Скопје.     (24177) 
Пасош бр.1129136/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Ридван Елези, ул. "Челопек" бр.30,Скопје.          (24180) 
Пасош бр. 1554659 на име Садикоска Зулфије, с. 
Црнилиште, Прилеп.                                      (24183) 
Пасош бр. 1120297 на име Алиу Аниф, с. Чегране, 
Гостивар.                                                     (24184) 
Пасош бр. 1440533 на име Невим Нефаиле, ул. 

"Никола Вапцаров" бр. 30, Куманово.        (24185) 
Пасош бр. 1297164 на име Вренези Евзи, Струга. 
                                                                    (24186) 
Пасош бр. 1081108/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Додевска Елена, ул. "Рилски Конгрес" бр. 32, Скопје.
                                                                    (24190) 
Пасош бр. 881280 на име Зибери Севдије, с. Форино, 
Гостивар.                                                                  (23307) 
Пасош бр. 1070705 на име Здравков Петре, Радовиш.                             

       (24056) 
Пасош бр. 160209/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Петрески Митко, ул. "В. Комаров" бр. 33/3-10, Скопје.
                                                                    (24199) 

Пасош бр. 1742507/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Мишо Ристов, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/1-38, Скопје.
                                                                    (24243) 
Пасош бр. 1976627 на име Каранфиловски Благојче, 
ул. "Г. Делчев" бр. 20, Демир Хисар.       (24254) 
Пасош бр. 960114 на име Аземи Бехије, с. Зајас, Ки-
чево.                                                                    (24260) 
Пасош бр. 1749402 на име Муслиу Магбулка, с. 
Скудриње, Гостивар.                                      (24261) 
Пасош бр. 0308182 на име Нејази Лјика, ул. "Ванвар-
дарска" бр. 4, Тетово.                              (24262) 
Чекови од тековна сметка бр. 3028/06 со бр. 343978, 
бр. 343979 и бр.343980 издадени од Тутунска банка АД 
Скопје на име Здравко Грковски, Скопје.        (24131) 
Чекови од тековна сметка бр. 80710 (3) чека на име 
Зоран Николовски, ул."Б. Миладинови" бр. 95, Битола.
                                                                    (24164) 
Работна книшка на име Љоки Исљам,Скопје.  (24072) 
Работна книшка на име Чочороски Љупчо, с. Вев-
чани, Струга.                                             (24082) 

                                                                    (24087) 
Работна книшка на име Усеин Пакизе, Охрид.(24092) 
Работна книшка на име Сабри Зекири, с. Лојане, Ку-
маново.                                                             (24096) 
Работна книшка на име Серафимовска Весна, ул. "11-
ти Октомври" бр. 66-2/1, Куманово.        (24097) 
Работна книшка на име Атанасовска Анка, Мак. Ка-
меница.                                                             (24098) 
Работна книшка на име Северџан  Сулејман, Скопје.

                                                                    (24101) 
Работна книшка на име Павловски Мирослав, ул. "Г. 
Делчев" бр. 54/9, Гостивар.                       (24108) 
Работна книшка на име Селмани Несибе, с. Јажинце, 
Тетово.                                                             (24111) 
Работна книшка на име Тоска Меџит, с. Горно Та-
теши, Струга.                                                     (24112) 
Работна книшка на име Митрев Ласте, Скопје. 
                                                                    (24115) 
Работна книшка на име Пешиќ Симеон, с. Мршевци, 
Скопје.                                                             (24133) 
Работна книшка на име Врчковски Методија, Бито-
ла.                                                                    (24144) 
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Работна книшка на име Цветкоска Јулијана, ул. "Ту-
ристичка" бр. 54, Охрид.                              (24145) 
Работна книшка на име Брзовска Снежана, ул. "М. 
Манаки" бр. 41, Битола.                              (24146) 
Работна книшка на име Петрески Ставре, Кичево.                                                                     Свидетелство од 8 одделение на име Саџиде Исени, 

с. Никуштак, Куманово.                              (24095)        (24148) 
Работна книшка на име Бислимовски Даут, с. Цве-
тово, Скопје.                                             (24162) 
Работна книшка на име Мена Назиф, Струга.  (24165) 
Работна книшка на име Гаваз Намик,Струга.   (24167) 
Работна книшка на име Трајче Манев, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 39, Штип.                              (24171) 
Работна книшка на име Јашарова Алисе, ул. "Ра-
дански Пат" бр. 59, Штип.                              (24172) 
Работна книшка на име Јакимовска Мара, ул. "Атанас 
Бојков" бр. 31, Богданци.                 (24174) 
Работна книшка на име Османи Енвер, Тетово. 
                                                                    (24188) 
Работна книшка на име Гавриловска Мирјана, Ско-
пје.                                                                    (24193) 
Работна книшка на име Ибрима Ќазим, Скопје. 
                                                                    (24194) 
Работна книшка на име Бучкоски Игор, Скопје. 
                                                                    (24195) 
Работна книшка на име Ајдар Зумрета, Скопје. 
                                                                    (24196) 
Работна книшка на име Ајдар Октај,Скопје.    (24197) 
Работна книшка на име Наумоски Наум, Крушево.                                                                    Свидетелства од 6 и 8 одделение на име Хабил Ис-

маили, Тетово.                                             (24152)        (24227) 
Работна книшка на име Сулејман Ајдари, с. Чајле, 
Гостивар.                                                     (24228) 
Работна книшка на име Христо Чолаковски, ул. 

"Бошко Буха" бр. 24, Битола.                       (24231) 
Работна книшка на име Мецановци Мустафа, ул. 

"Средорек" бр. 8, Куманово.                       (24233) 
Работна книшка на име Петровски Драги, Делчево.                                                                     Свидетелство на име Цековска Убавка, с. Стамор, 

Делчево.                                                     (24169)        (24237) 
Работна книшка на име Бајрамова Сумран, Скопје.                                                                     Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Кирил 

и Методи" на име Миланов Димитар, Пробиштип.                                       (24238) 
Работна книшка на име Маџаиров Блажо, ул. "Дој-
ранска" бр. 105, Богданци.                              (24241) 
Работна книшка на име Светлана Настевска, с. Долна 
Бела Црква, Ресен.                              (24244) 
Работна книшка на име Ардијан Мифтари, Струга.                                                                    Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата 

"Р.Ј. Корчагин"-Скопје на име Мехмедовиќ Неџад, 
Скопје.                                                                    (24211) 

       (24245) 
Работна книшка на име Куциноска Виолета, Струга.

                                                                    (24246) 
Работна книшка на име Лозанов Славе, ул. 

"Илинденска" бр. 214/7, Тетово.                       (24250) 
Работна книшка на име Лаурета Рушити, с. Пирок, 
Тетово.                                                            (24251) 
Работна книшка на име Крстевска Бранка, Скопје.                                                                    

       (24252) 
Работна книшка на име Себастијан Реџеп, Скопје. 
                                                                    (24253) 
Работна книшка на име Алиовски Веби, Скопје. 
                                                                    (24258) 
Работна книшка на име Нечева Орхидеја, ул. "Б. Не-
чев" бр. 57, Велес.                                      (24267) 
Воена книшка на име Мурати Мугни, с. Радуша, Ско-
пје.                                                                    (24114) 
Воена книшка на име Алиовиќ Метали, с. Блаце, Ско-
пје.                                                                    (24173) 

 Воена книшка на име Тргачевски Влатко, Скопје.                                                                     
Индекс бр. 34463 издаден од Педагошки факултет на 
име Ахмет Емине, Скопје.                              (24090) 

                      (24191) 
Воена книшка на име Димитров Дејанче, Кратово.                                                                     

Индекс бр. 43331 издаден од  на име Ленче Серафи-
мова, ул. "Сремска" бр. 11, Кочани.        (24099) 

       (24232) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ЕМУЦ 

"Никола Тесла"-Скопје на име Петровска Анета, 
Скопје.                                                             (24081) 
Свидетелство издадено од ДСУ "Цветан Димов" на 
име Сабина Зенели, Скопје.                       (24084) 

Свидетелство издадено од ДСУ "Цветан Димов" на 
име Ибадет Јакај, Скопје.                              (24085) 
Свидетелство на име Зекири Еуген, ул. "Максим Гор-
ки" бб, Куманово.                                      (24093) 

Свидетелство на име Јованова Јасмина, Радовиш.                                
       (24100) 

Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Емине Сулеј-
мани, Гостивар.                                             (24109) 
Свидетелства од 5, 6 и 8 одделение на име Шабан Ле-
на, с. Радолишта, Струга.                              (24113) 
Свидетелство од  1 година на име Месуд Рушидов, 
Радовиш.                                                     (24130) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Рауф Касами, с. Сарај, Скопје.                          (24135) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Цветан Димов"-Скопје на име Игбал Џемаиљ, Скопје.
                                                                    (24136) 
Свидетелство на име Сабедин Ќамили, Тетово. 
                                                                    (24142) 
Свидетелства за 3 и 4 одделение издадени од ОУ 

"Браќа Рамиз Хамид"-Скопје на име Иљаз Серијана, 
Скопје.                                                             (24143) 
Свидетелство од 8 одделение на име Нухи Пајази-ти, 
с. Чолопек, Тетово.                                      (24151) 

Свидетелство на име Трајковски Драган, Кумано-во.
                                                                    (24154) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ  "Баш-
кими"-с. Никуштак на име Ајтене Јашари, Куманово.
                                                             (24156) 
Свидетелство на име Јован Симакоски, Струга.   (24166) 

       (24170) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДУЦ 

"Ѓеорѓи Димитров"-Скопје на име Радославка Ѓо-
роска, Скопје.                                                     (24204) 

Свидетелство од 8 одделение на име Наташа Мијал-
кова, Пехчево.                                            (24234) 
Свидетелство од 8 одделение на име Петровски Дра-
ги, Делчево.                                                     (24236) 
Свидетелство на име Богатинов Влатко, Кочани.                                

       (24240) 
Свидетелство на име Кемал Аси, Гостивар.     (24247) 
Свидетелство од 3 година на име Идриз Салиу, с. Ср-
биново, Гостивар.                                      (24248) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ибиши Јахи, Те-
тово.                                                                    (24249) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и  4 година издадени од УМЦ 

"Никола Штејн" на име Стојановска Весна, Тетово.                                
       (24259) 

Свидетелство од 8 одделение на име Стаменовски 
Златко, Кратово.                                             (24265) 

Индекс бр. 33579 издаден од Правен  факултет-Ско-
пје на име Георгиевски Атанас, Скопје.          (24139) 
Индекс бр. 42786 издаден од Економски Факултет -
Скопје на име Сашо Нонкуловски, Скопје.          (24192) 
Диплома за средно образование на име Чурлинов 
Благој, Радовиш.                                             (24102) 
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Диплома за машино бравар на име Илиоски Бенито, 
Мак. Брод.                                             (24107) 
Диплома на име Наташа Гаврилоска,Тетово.   (24110) 
Диплома на име Џафери Агим, Гостивар.          (24149) 
Диплома на име Мирослав Билбилоски, ул. "М. Уг-
ринова" бр. 50/17, Гостивар.                       (24150) 
Диплома издадена од "Перо Наков" на име Благо-
јевиќ Дејан, с. Табановце, Куманово.        (24163) 
Диплома на име Сами Балази, Гостивар.          (24187) 
Диплома за средно образование на име Крфиски 
Стојан, Берово.                                                     (24189) 
Диплома на име Симијонова Татјана, с. Тркање, Ко-
чани.                                                                    (24239) 
Диплома на име Јовиќ Срѓан, ул. "Илинденска" бр. 

7А/17, Гевгелија.                                             (24264) 
Здравствена книшка на име Андонов Ѓоре, ул. "П. 
Прличков" бр. 10, Велес.                              (24103) 
Здравствена книшка бр. 80489 на име Еминоска 
Ајтен, с. Борино, Крушево.                       (24105) 
Здравствена книшка на име Бејковски Бранко, с. Кр-
клино, Битола.                                             (24106) 
Здравствена книшка на име Ристевска Мара, Битола.

                                                                    (24147) 
Здравствена книшка на име Србиноски Милија, Кру-
шево.                                                             (24168) 
Здравствена книшка на име Спиридонова Ивана, Ве-
лес.                                                                    (24175) 
Здравствена книшка на име Јакупи Мафќуре, с. Ја-
болчиште, Велес.                                             (24176) 
Здравствена книшка на име Перова Слободанка, Ве-
лес.                                                                    (24178) 
Здравствена книшка на име Радивое Николовски, Ве-
лес.                                                                    (24179) 
Здравствена книшка на име Нурија Рамовиќ, с. Ори-
зари, Велес.                                                     (24181) 
Здравствена книшка на име Здравеска Јулијана, Би-
тола.                                                                    (24229) 
Здравствена книшка на име Коцева Весна, Велес. 
                                                                    (24242) 
Здравствена книшка на име Петрушев Ѓорѓи, Велес.

                                                                    (24266) 
Завршно уверение бр. 11-3/62 издадено од Природно-
математички факултет на име Георгиевска Емилија, 
Скопје.                                              (24256) 
Лична карта на име Зоран Исајлоски, с. Непроштено, 
Тетово.                                                            (24153) 
Штедна книшка на име Џемаиловски Вели, с. Бузал-
ково, Велес.                                                     (24104) 
Даночна картичка на име Бранко Здравков-Елми", с. 
Зрновци, Кочани.                                             (24126) 
Даночна картичка бр. 4030990255785 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име Кандимекс, Скопје.
                                                                    (24157) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр. 23-63/2 издадено од Општина Чаир-Скопје на име 
Назми Етем, Скопје.                              (24230) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
на име Глигороски Зоран, ул. "Б. Миладинови" бр. 
298/А, Тетово.                                             (24263) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-67/228 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО  ВТОР ПАТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: сено од луцерка и слама 

по Список бр. 1. 

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

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

5. Бараните производи по својот квалитет треба во 
целост да ги исполнуваат условите предвидени со ва-
жечките прописи и нормативи. 

6. Испорака на производите: дадена во Список бр. 1. 
7. Набавката е делива по вид на производ. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи  името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена  со пресметан ДДВ. ДДВ  посебно да е прес-

метан и искажан во цената,  
- начин на плаќање, 
- рок на испорака,  
- опис на квалитет и потекло на производот.  
 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната  придружна документација во оригинални 
примероци  или заверени  кај нотар и тоа:  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности,  
     - документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за  стечај или е во процес на ликвидација, 

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

6 (шест) месеци. 
 Критериум за избор на најповолен понудувач:  
- техничко технолошки можности  
  за производство-испорака и квалитет ........50 бодови, 
-  цена .................................................................40 бодови, 
-  начин и услови на плаќање...........................5 бодови,  
- рок на испорака................................................5 бодови. 
 
IV.  ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од 

Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок, што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: 
Министерство за одбрана  ул. �Орце Николов� бб, 
Скопје најдоцна до 27.09.2002 година или со предава-
ње на Комисијата за јавни набавки на лице место, на 
денот на јавното отворање. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

30.09.2002 година со почеток во 10,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда.  
Понудите кои нема да  бидат доставени во утврдени-

от рок и оние понуди кои не се  изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои не се во соглас-
ност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да 
се разгледуваат.  
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон  02/28 23 84. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-67/229 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО  ВТОР ПАТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката:  
2.1. Јогурт..............................................176.500 литри. 
Производите во целост да ги исполнуваат условите 

пропишани со Правилникот за квалитетот на млекото и 
производите од млеко, сирилата и чистите култури 
(�Сл. лист на СФРЈ� бр. 51/82 и 39/89). (член 30). 

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

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

5. Испорака на производите е дневна според потре-
бите на барањата на купувачот- франко Скопје. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи  името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена  со пресметан ДДВ. ДДВ  посебно да е прес-

метан и искажан во цената,  
- начин на плаќање, 
- рок на испорака,  
- опис на квалитет и потекло на производот.  
 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната  придружна документација во оригинални 
примероци  или заверени  кај нотар и тоа:  

- техничко технолошки  бонитет, расположива оп-
рема и други физички капацитети потребни за реализи-
рање на набавката,  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности,  
     - документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за  стечај или е во процес на ликвидација, 

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

6 (шест) месеци. 
 Критериум за избор на најповолен понудувач:  
- техничко технолошки можности  
  за производство-испорака и квалитет ........50 бодови, 
-  цена .................................................................40 бодови, 
-  начин и услови на плаќање...........................5 бодови,  
- рок на испорака................................................5 бодови. 
 
IV.  ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од 

Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок, што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: 
Министерство за одбрана  ул. �Орце Николов� бб, 
Скопје најдоцна до 27.09.2002 година или со предава-
ње на Комисијата за јавни набавки на лице место, на 
денот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
30.09.2002 година со почеток во 11,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда.  
Понудите кои нема да  бидат доставени во утврдени-

от рок и оние понуди кои не се  изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои не се во соглас-
ност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да 
се разгледуваат.  
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон  02/28 23 84. 
Комисија за јавни набавки 

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

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

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 32/2002 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
Ткаенина за зимски панталони и капи за полиција - 

8.000 метри, согласно Уредбата за униформа и делови 
на униформата за припадниците на полицијата (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 10/2000). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност. 

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

 



Стр. 28 - Бр. 71 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 септември 2002 
 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

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

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важност на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 17.09.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната  придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања  можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, член 17 и член 18 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки 
при Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА  ГРАДЕЖНИ  РАБОТИ  ЗА  ИЗГРАДБА  НА 

 ВОДОВОДНА ЛИНИЈА ВО ВЕЛЕС 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕР-

ВЕН Велес, ул. �Вардарска� бб, Велес.  
1.2. Предмет на набавката:   
- Изведување на градежни работи за изградба на во-

доводна линија на горната  висока зона, за спојување 
на резервоарите  R 5 - R 7 - R 8 во Велес, во вкупна 
должина од 1261 м2. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи  може да ја подигнат по уплата од 3.000,00 дена-
ри во благајната на ЈКП ДЕРВЕН од Велес на адреса ул. 
�Вардарска� бб, Велес, секој работен ден од 700 до 1500 или 
со вирманската уплата на ж.сметка 200000001742306 де-
понент Стопанска банка Велес, даночен број 
4004989106031 во времетраењето на отворениот повик.  

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така  да содржи докази за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- извод од судската регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет, издаден од Централниот ре-

гистар, 

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

- 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, согласно член 26 од Законот за јавни 
набавки, 

- странско правно лице или физичко лице кое се ја-
вува како понудувач да достави документација соглас-
но член 24 од Законот за јавни набавки, 

- рефернцна листа на досега извршени работи, 
- понудувачот да достави доказ за техничката спо-

собност член 25 од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да 
не  бидат постари од шест месеци. 

3.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена 
вредност.  

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според  

член 27 од Законот за јавни набавки по следното кван-
тифцирање:  

- цена                                              максимум  60 бода, 
- начин и рок на плаќање             максимум  20 бода, 
- рок на изведување на работите     максимум  10 бода, 
- кадровска и техничка опременост   максимум   5 бода, 
- референцна листа                        максимум   5 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот, во согласност со член 57 од Законот за јав-
ни набавки. 

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови соглас-
но член 56 од Законот за јавни набавки. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката �не отворај�, како и бројот на отворени-
от повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средина на пликот треба да биде назначена адреса на 
набавувачот. 
Првиот внатрешен плик во кој е придружната доку-

ментација ја носи ознаката �документација�. Вториот 
внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката �по-
нуда�. 

5.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес, ул. �Вардар-
ска� бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни 
набавки, најдоцна до 03.10.2002 година до 1200 часот со 
обезбеден доказ за датум за предавање на понудата.  
Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
03.10.2002 година во 12,30 часот во просториите на уп-
равната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес.  

5.3. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на објавувањето на понудата во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

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

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност со 
одредбите за отворениот повик од Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 
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6.2. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите, потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 043 233-434. 

 
Комисија за јавни набавки  

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02), Коми-
сијата за јавни набавки на ДМУ �8-ми Септември�- 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
НА КОС КРОВ СО ЗАМЕНА НА ЛАНТЕРНИ 

ТРЕТО ОБЈАВУВАЊЕ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Државно машинско училиште �8-ми 

Септември�, бул. �Александар Македонски� бр. 24, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: поставување на кос кров 

со замена на лантерни. 
1.3. Обемот на набавката е даден во тендерската до-

кументација. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица. 
1.6. Набавката е неделива.  
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Државното машинско училиште �8-ми Септември�, 
бул. �Александар Македонски� бр. 24, Скопје, со не-
повратен надоместок од 500,00 денари што ќе се упла-
ти на жиро сметка: 160011574178711, даночен бр. 
4030001414608, депонент на Народна банка на РМ. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи единечни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот со 
посебно засметан ДДВ, искажан во денари. 

3.2. Начин на плаќање. 
3.3. Рок на изведување на работите, изразен во ка-

лендарски денови. 
3.4. Дали понудувачот работите ќе ги изведува сам 

или со ангажирање на трето лице, со наведување на ко-
ефициент за материјалните трошоци за трето лице. 

3.5. Кон понудата задолжително да се достави след-
ната документација во оригинал или заверена копија на 
нотар и не постара од 6 месеци: 

- извод од регистрација на дејноста во согласност 
со Законот за трговските друштва; 

- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- список на вклучени технички лица во изведбата на 

работата; 
- список на техничка опрема која ќе се користи при 

изведбата на предметот на набавката; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

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

3.6. Времетраење на гарантниот рок. 
3.7. Понудувачите се должни со понудите да прило-

жат и референтна листа за досега изведените работи од 
ваков вид. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИТЕ 
4.1.  
- цена   - 40 бода; 
- квалитет ( на материјалот и изведбата)  - 35 бода; 
- рок на изведба   -10 бода; 
- начин на плаќање  - 5 бода; 
- времетраење на гарантниот период  - 10 бода. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од де-

нот на објавувањето на повикот. 
5.2. Понудите се доставуваат во оригинален приме-

рок кој треба да биде заверен и потпишан од одговор-
ното лице на субјектот. 

5.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

5.4. Понудата се доставува со предавање во архива-
та на училиштето или по пошта на наведената адреса 
најдоцна до денот и часот на отворањето на понудите. 

5.5. Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознака �не отворај�, број на повикот и името на 
објектот. 

5.6. Во средината на пликот треба да биде означена 
точната адреса на набавувачот. 
Пликот не треба да содржи никаква ознака  со која 

би можел да се идентификува испраќачот, односно по-
нудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два 
запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи 
понудата со финансиската документација и носи озна-
ка �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака �документација� 
со точна адреса на испраќачот - понудувачот. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во утврдениот 

рок , како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на повикот, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Понудите ќе се отвораат во присуство на пону-

дувачите  на 01.10.2002 година во 18.00 часот во прос-
ториите на училиштето. 

6.4. Овластени претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
Комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање.  
Дополнителни информации на тел: 175 077 и 115 

021. 
Комисија за јавни набавки  

___________ 
 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТОТ 
�ЗАШТИТА НА РЕКАТА  ВАРДАР ОД ЗАГАДУВАЊЕ  

СО ХРОМ�-РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Референца на публикување 
Z
 

Z0032.03-01.001. 
2. Процедура 
Л
 
окална отворена. 

3. Програма 
О
 
БНОВА. 

4. Финансирање 
ZZ0032. 
 
5. Договорна институција 
Министерство за животна средина и просторно пла-

нирање и Европска Агенција за реконструкција како 
финансирачка институција. 
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ДОГОВОРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
6. Опис на договорот 
Овој проект има за цел да реши едно од еколошките 

жаришта во земјата. Во моментов во реката Вардар ис-
текува талог од хромен отпад, предизвикувајќи тешко 
загадување со метал. Предвидено е фазата на изградба 
да трае 120 дена, како дополнување на 12 месечниот 
гарантен период во случај на појава на дефекти. 
Градежните работи ќе се изведат според следнава 

проценка: 
ископ     44.000 м3 
насип     30.000м3 
отворен цевовод      1900 мм - 260 м 
цевовод под притисок                    1.700 м 
пумпна станица          30 м2 
рекултивирање    16.400 м2 
потисни пумпи                 2 
спектометар                  1. 
 
7. Број на целини / деливост на набавката 
Една целина. Тендерот е неделив. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО 
 
8. Квалификуваност и правила за потеклото 
Право на учество имаат подеднакви услови сите 

физички и правни лица (кои ќе учествуваат индивиду-
ално или како група/конзорциум на понудувачи) од 
земјите-членки и земјите - териториите од опфатените 
региони и/или овластени со Одредба или други специ-
фични инструменти кои се применливи за програмата 
според која се финансира договорот (видете ја точка 
21). Целата стока/роба обезбедена за овој договор мора 
да потекнува од овие земји. 

 
9. Основи за исклучување  
Понудувачите мора да обезбедат декларација / пот-

врда дека не се наоѓаат во било која од ситуациите на-
ведени во Делот 2.3 од Прирачникот со упатство за 
надворешни договори, кој може да се најде на следнава 
Интернет адреса: http://europa.eu.int/comm/europeaid/home en.htm. 

 
10. Број на понуди 
Понудувачите (вклучувајќи и фирми од една иста 

законска група, други членови на истиот конзорциум, 
како и други изведувачи на работи) не може да доста-
ват повеќе од една понуда. Понудувачите не може да 
дадат понуда за различно решение како дополнување 
на нивната понуда за градежните работи кои се бараат / 
се наведени во тендерското досие. 

 
11. Гаранција за тендерот 
Понудувачите при поднесување на нивната понуда 

мора да обезбедат тендерска гаранција од 15.000 евра. 
Оваа гаранција ќе им биде вратена на понудувачите 
кои не го добиле тендерот веднаш по завршувањето на 
тендерската процедура, а на најуспешниот понудувач 
(оној кој го добил тендерот) - по потпишувањето на до-
говорот од сите договорни страни. 

 
12. Гаранција за изведбата 
Од понудувачот кој го добил тендерот при потпи-

шување на договорот ќе биде побарано да обезбеди га-
ранција за изведбата во висина од 10% од договорната 
цена во ЕВРА. Понудувачот истата мора да ја достави 
во рок од 28 дена по примањето на писмото за прифа-
ќање од страна на послодавецот. Доколку избраниот 
понудувач не достави таква гаранција во дадениот рок, 
договорот ќе се поништи, а ќе биде направен и испра-
тен нов договор за понудувачот кој ја има следната нај-
поволна понуда. 

13. Информативен состанок и посета на локацијата 
На датум одреден во тендерското досие во просто-

риите на Министерството за животна средина и прос-
торно планирање ќе се одржи информативен состанок 
и ќе се изврши посета на локацијата. 

 
14. Валидност на понудата 
Понудите мора да останат важечки во период од 90 

дена по крајниот рок за поднесување на понудите. 
 
15. Максимален период за завршување 
4 месеци за целосно завршување на градежните ра-

боти и 12 месеци гарантен период во случај на појава 
на дефекти. 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕНДЕР 

 
16. Критериуми за избирање на најповолен понудувач: 
а) Понудувачот во последните 3 години треба да 

има реализирано просечен годишен промет од намалку 
3 милиони ЕВРА годишно. 
б) Понудувачот треба да покаже финансиски ресур-

си за да ги покрие трошоците за градба во период од 3 
месеци, во износ од најмалку 0.4 милиони ЕВРА. 
в) Понудувачот треба да поседува или да има прис-

тап до следнава клучна опрема и фабрики/постројки 
кои ќе бидат користени во овој проект: 

- опрема за ископување со капацитет од мин. 1000 
м3/дневно, 

- опрема за земјени работи (транспорт и набивање 
на земја) со капацитет од мин. 1000 м3/дневно, 

- фабрика за бетон со капацитет од мин. 10 м3/час. 
г) Во последните 5 години понудувачот треба да 

има завршено најмалку 3 проекти од иста приро-
да/обем/комплексност кои би можеле да се споредат со 
понудените градежни работи за проектот. 
д) Партнерот кој е одговорен за тендерот за заеднич-

ко вложување треба да исполнува најмалку 50% од ква-
лификационите критериуми, а секој од останатите пар-
тнери најмалку 20% од квалификационите критериуми. 
Дополнителните критериуми кои се однесуваат на 

критериуми за избирање на најповолен понудувач се 
дадени во тендерското досие. 

 
17. Критериуми за доделување на тендер 
Прифатливи критериуми за избирање на најповолен 

понудувач и доделување на тендерот проследени со цени. 
 

ТЕНДЕР/ПОНУДУВАЊЕ 
 
18. Како да се добие тендерско досие 
Тендерското досие е достапно само во работни де-

нови од 9:00 до 13:00 часот во Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање, ул. �Дрезден-
ска� 52, 1000 Скопје, Република Македонија, одговор-
но лице: г-н Константин Сидеровски, тел: ++389 2 366 
930, факс: ++389 2 366 931.  
По доставување на писмена апликација и по доста-

вување на банковен доказ за неповратна уплата на 400 
ЕВРА (вклучувајќи и курирска достава), или против-
вредност на сумата во македонски денари, по курс ут-
врден од Народна Банка на денот на уплатата. Истиот 
може да се види во просториите на Министерство за 
животна средина и просторно планирање, на втор 
спрат, канцеларија бр. 69, секој работен ден од 9:00 до 
13:00 часот. Понудите мора да се доставуваат со по-
полнување на стандарден тендерски формулар вклучен 
во тендерското досие, чиј што формат и инструкции 
мора строго да се почитуваат. 



13 септември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 71 - Стр. 31 
 
Уплатата за тендерските документи треба да се из-

врши однапред директно до Министерството за живот-
на средина и просторно планирање. 
За уплати во ЕВРА на  
Име и адреса на Банка:         Deutche Bank Frankfurt 
                                                Taunusanlage str. 12-21 
                                          60262 Франкфурт на Мајна 
                                                Германија 
Сопственик на              Народна банка на Република 
Банковата сметка:        Македонија �  
�) Ве молиме посочете дека парите се за Минис-

терството за животна средина и просторно планирање 
SWIFT Адреса:                     SWIFTBIC: DEUTDEFF 
Број на банковата сметка:   9359332 
или за денарски уплати на  
Име и адреса на банка: Народна банка на Република  

Македонија, бул. �Кузман Јосифовски Питу� 1, 1000 
Скопје 
Сопственик на                 
Банковната сметка: Министерство за животна средина  
                                 и просторно планирање 
Број на банковната сметка:            121011520278710 
Даночен број:                                      4030998358508 
Приходна шифра:                                        725939-12. 
Понудувачите кои имаат прашања што се однесува-

ат на овој тендер би требало да ги испратат прашањата 
во пишана форма (спомнувајќи ја Референцата на пуб-
ликување прикажана во точка 1). 
Европска Агенција за Реконструкција 
Службеник за набавки 
Македонија 11/1, 1000 Скопје 
Република Македонија 
факс: ++389 2 286 749. 
Копија е испратена до: 
Министерство за животна средина и просторно пла-

нирање 
�Дрезденска� 52, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Одговорно лице: г-н Константин Сидеровски 
тел: ++389 2 366 930 
факс: ++389 2 366 931, најдоцна 21 ден пред истеку-

вањето на крајниот рок за поднесување на понуди да-
ден во точка 19. 
Договорната институција мора да одговори на 

сите прашања на понудувачите најдоцна 11 дена 
пред истекувањето на крајниот рок за поднесување 
на понуди. 

 
19. Краен рок за доставување на понудите 
Пред 7 ноември 2002 година во 16:00 часот 
до Европска Агенција за Реконструкција - Скопје, 

IV спрат, Македонија 11/1, 1000 Скопје, Република Ма-
кедонија, тел: ++389 2 124 700, факс: ++389 2 286 749. 
Доставено до: Одделение за договори и набавки. 
Сите понуди кои ќе бидат доставени по истекува-

њето на дадениот рок нема да бидат разгледани. 
 
20. Отворање на тендерот 
На 8 ноември 2002 година во 10:00 часот 
до Европска Агенција за Реконструкција - Скопје, 

IV спрат, Македонија 11/1, 1000 Скопје, Република Ма-
кедонија, тел: ++389 2 124 700, факс: ++389 2 286 749. 

 
21. Законска основа 
Регулатива на Советот бр. 3906/96 од 25 јули 1996, 

со измените. Право на учество имаат земјите членки на 
ЕУ и Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Феде-
ративна Република Југославија, Македонија, Бугарија, 
Чешката Република, Естонија, Унгарија, Латвија, Лит-
ванија, Полска, Романија, Словачката Република и 
Словенија. 

Единицата за раководење со проектот - Програма 
Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 37/31/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот 

- Програма Социјална инфраструктура во Македонија, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Изведба на проект �Ре-
конструкција на кејовите на реката Црн Дрим во Стру-
га, што опфаќа рушење на постоечки партерни плочки 
од кејови и поплочување со камен и травертин плочки 
на површина од околу 6.000 м2 и изведба на околу 
2.000 м, рабници. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра о  6 месеци. д

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена     40 поени. 
5.2. Ефикасност    20 поени. 
5.3. Рок за изведување на работите  15 поени. 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени. 
5.5. Начин на плаќање      5 поени. 
5.6. Референц листа      5 поени. 
5.7. Опис на методологијата     5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок, затворен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во упатството 
за понудувачите. 



Стр. 32 - Бр. 71 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 септември 2002 
 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 
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6.3. Краен рок за прием на понудите е 27.09.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 27.09.2002 година, во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни 
набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
                                            Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 32/98 и 70/2001), Државниот завод за статистика 
ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА  ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2002 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во август 
2002 година во однос на јули 2002 година е 0.001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.014. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во август 2002 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува-0.013. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на август 2002 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 2001 година е 0.02. 

    
   Директор, 

                     Благица Новковска, с.р. 
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