
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 27 август 2002 
Скопје 

Број 68                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1102. 
Врз основа на член 5, став 1 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 37/96, 25/99, 81/99 и 6/02), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.0 .2002 година, донесе 8

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
�НОВА МАКЕДОНИЈА� АД - СКОПЈЕ  

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

�Нова Македонија� АД-Скопје, од 92.127 акции, со 
вкупна номинална вредност од 4.710.370 ЕУР и дис-
кон  од 76,97%. т 

Член 2 
Државниот капитал од член 1 на оваа одлука ќе се 

про аде преку берзата за долгорочни хартии од вредност. д
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 23-4281/1                      Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1103. 
Врз основа на член 15 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на РМ� бр. 
63/00, 29/02 и 43/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

НА ДЕПОЗИТИ  
1. Се дава согласност на одредбите на Статутарната 

одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Фондот за осигурување на депозити, што ја донесе Управ-
ниот одбор на седницата, одржана на 31.07.2002 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
       Бр. 23-4162/1                      Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1104. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТА-
НОВИ ВО КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО 

ЦИВИЛНА СЛУЖБА  
Член 1 

Како здравствени организации и установи во кои ќе 
се служи воен рок во цивилна служба се определуваат: 

- Медицински центар-Штип; 

- Медицински центар-Кавадарци; 
- Медицински центар-Куманово; 
- Медицински центар-Прилеп; 
- Медицински центар-Битола; 
- Медицински центар-Гостивар; 
- Медицински центар-Охрид; 
- Медицински центар-Скопје; 
- ЈУ Специјален завод-Демир Капија; 
- ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Бан-

ско-Струмица; 
- ЈУ Старски дом �Сју Рајдер�-Битола; 
- ЈУ Старски дом �Киро Крстевски Платник�-При-

леп; 
- ЈУ �Зафир Сајто�-Куманово; 
- ЈУ Геронтолошки завод �13 Ноември�-Скопје; 
- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-

Скопје и 
- ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални 

проблеми-Скопје. 
 

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

       Бр. 23-3920/1                      Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1105. 
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 20.08.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Правото на користење на недвижен имот објект со 
површина од 1858 м2 и дворно земјиште со површина 
од 5310 м2 кои се наоѓаат во с. Ротино-Битола, лоцира-
ни на КП бр. 845, КО Ротино евидентиран во поседо-
вен лист бр. 266, сопственост на Република Македони-
ја, се пренесува на Јавната научна установа-Институт 
за сточарство-Скопје за потребите на Подрачната еди-
ница во Битола. 

 
Член 2 

Недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката, 
корисникот ќе го користи без надоместок на неопреде-
лено време. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 23-4137/1                      Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1106. 
Врз основа на член 78 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (�Службен весник на Република

Македонија� бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата
одржана на 20.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС (IV ОГЛАС) 

 
I. Врз основа на Одлуката за објавување Оглас (IV) за финансирање програми од јавен интерес, број 23-

6205/1 од 18 декември 2001 година, средствата од радиодифузната такса се распоредуваат на следниве трговски
радиодифузни друштва и независни продуценти, односно следниве радио и телевизиски програми: 
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27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 5 
 



Стр. 6 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 7 
 



Стр. 8 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 9 
 



Стр. 10 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 11 
 



Стр. 12 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 13 
 



Стр. 14 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 15 
 



Стр. 16 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 17 
 



Стр. 18 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 19 
 



Стр. 20 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 21 
 



Стр. 22 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 

II. Со наведените трговски радиодифузни друштва и независни продуценти - корисници на средствата, да
се склучи договор со кој поблиску ќе се определат начинот и условите на користење на средствата. 

Договорите, во име на Владата, ќе ги потпише претседателот на Советот за радиодифузија. 
III. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен весник на Република

Македонија�.  
 

       Бр. 23-3927/1                                   Претседател на Владата 
20 август 2002 година                                 на Република Македонија,
           Скопје                    Љубчо Георгиевски, с.р. 

_______________ 

  
  
  
  
  
  
         1107. Трговските радиодифузни друштва што вршат деј-

ност на национално ниво можат да учествуваат со нај-
многу 20 пријави, а трговските радиодифузни друштва 
на локално ниво и независните продуценти со најмногу 
10 пријави за програми од јавен интерес. 

Врз основа на член 78, став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97), Владата на Република Македонија 
на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 20.08.2002 година, донесе VI. Пријавите за учество на огласот се поднесуваат 

во рок од 120 дена од денот на објавувањето на оваа 
одлука во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ  Кон пријавата подносителот треба да ги достави 

следниве документи: ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  - Документи за судска регистрација (комплетни) и 
Решение за претежна дејност од Државниот завод за 
статистика; 

I. Се објавува оглас (V) за финансирање програми 
од јавен интерес од средствата од радиодифузната так-
са, кои согласно членот 77 став 1 алинеја 5 од Законот 
за радиодифузната дејност се наменети за создавање и 
емитување на радио и телевизиски програми од јавен 
интерес на трговските радиодифузни друштва и неза-
висните продуценти, во износ од 120.000.000,00 (сто и 
дваесет милиони) денари. 

- Сценарио; 
- Режисерска експликација (за телевизиските прог-

рами), односно радиофонско обликување (за радио 
програмите); 

- План на продукција; 
- Пресметка на вкупните трошоци за создавање на 

програмата; II. Од средствата од претходната точка ќе се финанси-
раат радио и телевизиски програми од јавен интерес и тоа: - За играната и документарната програма, податоци 

за досегашната работа на режисерот, односно сцена-
ристот во областа на радио и ТВ, односно аудиовизуел-
ната продукција. 

1. Играна радио и телевизиска продукција 
1.1. Оригинално домашно творештво (радио или теле-

визиска драма; радио или телевизиска хумореска; радио 
или телевизиска серија; радио или телевизиски расказ). Пријавата со наведената придружна документација 

се поднесува на начин, форма и содржина предвидени 
со тендерската документација. 

2. Документарно - играна и документарна продукција 
2.1. Документарен филм, документарни емисии и 

серии Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот и што не се подготвени и доставени според усло-
вите предвидени со огласот и тендерската документа-
ција, односно некомплетните пријави нема да бидат 
разгледувани. 

2.2. Образовни емисии и серии 
2.3. Репортажи, патеписи, записи. 
3. Информативна продукција 
4. Музичка продукција (ТВ музичко шоу; музички 

програми; радио музичка антологија; телевизиски му-
зички времеплов; пејачки групи на изворна музика; 
староградска музика; снимање и репродукција на аудио 
и видео записи). 

VII. Советот за радиодифузија во рок од 90 дена од де-
нот на завршувањето на огласот ќе и предложи на Влада-
та распоредување на средствата за одделни програми. 
Во функција на подготвувањето на предлогот на 

Советот за финансирање на одделни програми од јавен 
интерес, пријавите со придружната документација за 
програмите ќе ги разгледуваат независни експерти, кои 
ќе ги именува Советот за радиодифузија. 

III. При изборот на програми за финансирање пред-
ност ќе имаат: 

(а) оригиналната играна продукција; новите, ориги-
нални информативни и документарни програми; 

(б) трговските радиодифузни друштва и независни 
продуценти кои ќе понудат проширена авторска база и VIII. Оваа одлука да се објави во �Службен весник 

на Република Македонија� и во јавните гласила. (в) трговските друштва кои својата програмска по-
нуда ја збогатиле со емитување програми финансирани 
од средствата од радиодифузната такса наменети за 
програми од јавен интерес. 

 
       Бр. 23-3880/1       Претседател на Владата 
20 август 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. Кај информативната и документарната продукција 

предност ќе имаат нови теми и програми, а нема да се 
поддржуваат тековни и програми што тематски се пре-
повторуваат. 

___________ 
1108. 
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 20.08.2002 годи-
на, онесе 

IV. Условите (општи, програмски, продукциони и 
други) за создавање и емитување на програмите се оп-
ределуваат со тендерската документација. 
Тендерската документација може да се подигне во 

Советот за радиодифузија, ул. �Илинденска� бр. 9. 
д 

О Д Л У К А За тендерската документација се плаќа надоместок 
во износ од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 300-
0000006180-23, банка депонент Комерцијална банка 
АД Скопје. 

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 V. Право на учество на огласот имаат трговските 

радиодифузни друштва и независните продуценти кои 
имаат регистрирано претежна дејност �Производство 
на радио и ТВ програми�, односно �Филмска продук-
ција�, �Издавање снимени медиуми� или �Репродукци-
ја на звучни и видео записи�. 

Се врши замена на правото на сопственост на зем-
јоделско земјиште кое претставува дел од КП бр. 4354 
во површина од 4.950 м2, нива 3 класа м.в. �Солена 
чешма� во КО Делчево заведена во имотен лист бр. 
10096 сопственост на Република Македонија непосре-



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 23 
 
ден корисник ПОС ЗИК �Сандански� од Делчево, со 
земјоделско земјиште во вкупна површина од 5.677 м2 
кое претставува КП бр. 346 во површина од 1.200 м2, 
нива 4 класа м.в. �Порој� и КП бр. 1307 во површина 
од 4.477 м2, нива 4 класа м.в. �Дривоток� двете во КО 
Живојно-Битола заведено во поседовен лист бр. 161, 
сопственост на Љуба Георгиева со стан на ул. �Маршал 
Тито� бр. 150 од Делчево. 

 
Член 2 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
земјоделското земјиште опишано во член 1 на оваа од-
лук  на ПОС ЗИК �Сандански� од Делчево. а

 
Член 3 

Договорот за замена на правото на сопственост на 
земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го 
склучи министерот за финансии. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 23-4136/1                      Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1109. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Репуб-

лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ВИДЕО ОПРЕМА НА ЈП МАКЕДОНСКА  

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 
 

1. Владата на Република Македонија го пренесува 
правото на сопственост на видео опрема на Јавното 
претпријатие Македонска радиотелевизија специфици-
рана во Лизинг-договорот бр. 16954, склучен на 
09.12.1999 година, помеѓу ВТМ Lease-Германија 
GmbH и ТМЕ Студио ДОО-Скопје. 

2. Вредноста на студиската видео опрема наведена 
во точка 1 од оваа одлука изнесува 589.785,62 евра. 

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

 
       Бр. 23-4308/1                      Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1110. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 август 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �ИВАН МАЗОВ 

КЛИМЕ�-КАВАДАРЦИ 
 
1. Душко Глигоров, се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Домот на културата 
�Иван Мазов Климе�-Кавадарци. 

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

 
       Бр. 17-4160/2                      Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

1111. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 август 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �ИВАН МАЗОВ КЛИМЕ�-КАВАДАРЦИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Иван Мазов Климе�-Кавадарци се именува 
Ангел Митев, наставник по историја и географија. 

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

 
       Бр. 17-4160/3                      Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1112. 
Врз основа на член 36 точка 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕ КОЕ ЌЕ ГИ ВРШИ РА-
БОТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА 

КОНДОВО 
 

Член 1 
За лице кое ќе ги врши работите на градоначалник 

на Општина Кондово се именува: 
- Руфат Рамадани, правник во пензија. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
     Бр. 29-4324/1                Заменик на претседателот  
23 јули 2002 година   на Владата на Република Македонија, 
          Скопје                        м-р Џевдет Насуфи, с.р. 

___________ 
1113. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.08.2002 година, ја издаде следнава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во играчница, се издава на Т.Д. �Супер 
Лајт� Д.О.О. експорт-импорт-Скопје за време од 6 
(шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во иг-
рачница, ќе се врши во играчницата што се наоѓа на ул. 
�Гоце Делчев� бр. 11 (СК. Мост)-Скопје. 

3. Во играчницата корисникот на лиценцата ќе ги 
приредува посебните игри на среќа и тоа: Медитеран-
ски покер (1 една маса), Покер (со пет карти)-(1 една 
маса), Рулет (4 маси), Мини Пунто Банко, игри на сре-
ќа на автомати-20 автомати за игри на среќа и 4 маси за 
блек џек. 
Уплатите и исплатите на добивките во играчницата 

ќе се вршат во странска валута. 
4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-

доместок за лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во де-
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нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 260.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по средниот курс на Народна банка на Република Ма-
кедонија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од точка 4, алинеја 1 и 2 се 

вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 840-ознака на општината-62207. 
Потврдата за уплатениот износ од точка 4, алинеја 

1 и 2 корисникот на лиценцата ја доставува до Минис-
терството за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-

терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 4, алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Секоја промена во врска со приредувањето на иг-

рата на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во 
Министерството за финансии. 
Корисникот на лиценцата должен е да го извести 

Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите, односно уделите во ос-
новната главнина на друштвото. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од  точка 4, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       Бр. 23-4249/1                     Претседател на Владата 
20 август 2002 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1114. 
Врз основа на член 35, став 2 од Законот за високо-

то образование (�Службен весник на РМ� бр. 64/2000), 
на предлог на Интеруниверзитетската конференција на 
Република Македонија, Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.08.2002 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ЗА 

РШЕЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ В 
Член 1 

Со Правилникот за нормативите и стандардите за 
основање високообразовни установи и за вршење висо-
кообразовна дејност се определуваат  минималните ус-
лови за основање високообразовни установи и за врше-
ње исокообразовна дејност во Република Македонија. в

 
Член 2 

Нормативите и стандардите за основање и за врше-
ње високообразовна дејност ги сочинуваат: 

- стандарди за основање високообразовни установи; 
- стандарди за утврдување на студиските области; 
- нормативи за просторот и опременоста за вршење 

високообразовна дејност; 
- нормативи за обезбедена квалитетна финансиска 

гаранција и за обезбедено одржливо ниво на финанси-
рање на приватната високообразовна установа; 

- нормативи за бројот на потребните наставници во 
високообразовните установи; 

- нормативи за бројот на потребниот помошнонас-
тавен кадар во високообразовните установи; 

- нормативи за бројот на потребниот помошен 
кадар во високообразовните установи. 

Нормативи и стандарди за основање  
високообразо ни установи в 

Член 3 
Проект за основање високообразовна установа  
Проектот за основање високообразовна установа го 

изготвува основачот. Проектот мора да ги содржи: 
- студиската област која ќе се изучува;  
- опис на студиските програми за целата студиска 

област, како и за одделните студиски групи, оддели и 
насоки;  

- соодветни простории и опрема за изведување на 
наставно-образовната, научната и уметничката дејност;  

- изворот на финансиските средства неопходни за 
вршење на дејноста; 

- можноста за обезбедување на потребниот број 
лица за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат 
условите за избор во наставно-научни звања. 

 
Член 4 

Утврдување на студиската област  
Во проектот за основање високообразовна установа 

се утврдува студиската област која ќе се изучува, како 
и студиските области за одделните студиски групи, од-
дели и насоки што се изучуваат на високообразовната 
установа. Студиската област се утврдува согласно со 
класификацијата на научните подрачја, полиња и об-
ласти (дисциплини на истражување), согласно со стан-
дардите на OECD (�Службен весник на РМ� бр. 55 од 
20 јули 2001 година). 

 
Нормативи за просторот и опременоста за вршење  

на високообразовната дејност  
Член 5 

Нормативите и стандардите за просторот и опреме-
носта на високообразовните установи треба да овозмо-
жат непречено изведување на наставно-образовната, 
научната, уметничката и стручната дејност. 
Нормативите за просторот и опременоста треба да 

овозможат реализација на Програмата за остварување 
и развој на високообразовната дејност во Република 
Македонија како и реализација на програмата за работа 
на високообразовната установа. Нормативите и стан-
дардите се темелат врз студиските програми и програ-
мите за наставните предмети, потребниот број настав-
ници и други учесници во реализацијата на усвоената 
програма, одржувањето на способноста на високообра-
зовната установа за едукација на кадри од соодветната 
струка и профил, како и врз покривањето на одредено 
наставно-научно подрачје, бројот на студентите и прог-
рам та за слободните активности на студентите. а

 
Член 6 

Општи нормативи за просторот на високообразов-
ните установи: 

- објекти со мин. 5м2 бруто-простор по студент, однос-
но 3м2 за изведување настава по студент во една смена; 

- амфитеатар, односно амфитеатри кои можат да 
примат 1/4 од вкупниот број запишани студенти во ед-
на смена за одржување предавања, симпозиуми, конфе-
ренции и сл.; 

- предавални со вкупен број на седишта кој е рамен на 
1/2 од вкупниот број запишани студенти во една смена; 

- компјутерска училница со капацитет од 20 компју-
терски места, поврзана со Интернет; 

- лаборатории за изведување практична настава со 
капацитет 10-20% од вкупниот број запишани студенти. 
Неопходниот простор за вршење високообразовна 

дејност и специфичноста на лабораториите за различни 
области зависно од студиската програма и на наставни-
те предмети. 

 
Член 7 

За основање високообразовна установа и за вршење 
високообразовна дејност, потребна е и соодветна опре-
меност со технички и нагледни средства. 
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Опремата од став еден на овој член треба да соод-

ветствува на студиската програма и на наставните 
предмети. 

 
Нормативи за обезбедена квалитетна финансиска 
гаранција и за обезбедено одржливо ниво на финан-
сирање на приватна високообразовна установа  

Член 8 
Се смета дека основачот на приватна високообра-

зовна установа обезбедил квалитетна финансиска га-
ранција и одржливо ниво на финансирање на високооб-
разовната установа ако приложи: 

- доказ за сопственост на просторот што ќе се ко-
ристи или друг доказ за право на трајно и непречено 
користење на наставно-образовниот простор; 

- основачот на приватна високообразовна установа 
треба да приложи доказ за сопственост на просторот 
или за донација на просторот што ќе се користи, или 
договор за закуп на просторот, кој не може да се раски-
не најмалку 10 години од денот на започнувањето на 
наставата, или друг доказ за право на трајно и непрече-
но користење на наставно-образовниот простор; 

- финансиски план во четиригодишни циклуси, во 
кој се прикажани очекуваните трошоци и приходи спо-
ред меѓународните сметководствени стандарди; 

- финансиска гаранција за четиригодишен циклус 
на финансирање на студиите; 

- депозит обезбеден во банка или во друга финанси-
ска институција; 

- документ за хипотека или залог на имот; 
- други документи за финансиска гаранција на работе-

њето и за враќање на уплатените средства на студентите 
доколку високообразовната установа престане со работа.  

Член 9 
Нормативите и стандардите за просторот и опремата 

се однесуваат и за организирање настава во две смени. 
За организирање настава на високообразовна уста-

нова во три смени, нормативите и стандардите се зго-
лемуваат за 30%, при што треба да се обезбедат и до-
полнителни хигиенско-заштитни услови. 

 
Нормативи за големината на групата за редовни  

студенти  
Член 10 

Норматив за бројот на студентите во една група е: 
- 1 студент на факултетите од областа на уметнос-

тите за стручно-уметничките наставни предмети по 
кои се изведува индивидуална настава; 

- 3-10 студенти на факултетите од областа на умет-
ностите за стручно-уметничките наставни предмети по 
кои не се изведува индивидуална настава; 

- 20 студенти на Факултетот за физичка култура (за 
потесно стручните предмети, што изнесува 50% од 
предметите предвидени со наставниот план) и на Архи-
тектонскиот факултет (за стручно-уметничките и за 
уметничките предмети); 

- 30 студенти на медицинските науки, биолошко-
биотехничките науки и за предметите од областа на ме-
дицинските и биолошко-биотехничките науки на Фа-
култетот за физичка култура; 

- 35 студенти на природно-математичките и технич-
ките науки и методиките на педагошките факултети; 

- 35 студенти во група за физичко воспитание на 
нематичните факултети; 

- 50 студенти на високообразовните организации од 
општествените науки. 

 
Нормативи за бројот на потребните наставници во  

високообразовните установи  
Член 11 

Бројот на потребните наставници во високообразовна-
та установа се определува и во зависност од бројот на ча-
совите по наставник во една академска година, и тоа: 

- до 180 часа годишно за наставник на факултетот 
што претставува настава на еквивалентен предмет со 
фонд до 6 часа неделно; 

- до 300 часа годишно за факултетите од областа на 
уметностите; 

- до 300 часа годишно за наставник за наставните 
дисциплини за физичко воспитание. 
Високообразовната установа, во рок од пет години 

од денот на добивањето акредитација, е должна да 
обезбеди најмалку една половина од наставно-научни-
от кадар да биде вработена во редовен работен однос. 

 
Нормативи за бројот на потребниот соработнички  

кадар во високообразовните установи 
 

Член 12 
Бројот на потребниот соработнички кадар се опре-

делува во зависност од бројот на потребните групи за 
вежби во високообразовната установа. Во една група 
се нормира следниов максимален број на студенти за 
вежби според природата на наставните дисциплини: 

- за наставните дисциплини од дискусионен и семи-
нарски карактер - 40 студенти; 

- за наставните дисциплини или за вежбите што се 
изведуваат претежно со користење на соодветни инс-
трументи од нелабораториски карактер (математика, 
статистика, книговодство, странски јазици на нематич-
ните факултети и на вишите школи, освен Факултетот 
за туризам и угостителство) - 20 студенти; 

- за наставните дисциплини со претежно лаборато-
риски и експериментални вежби, со употреба на оптич-
ки мерки и други инструменти, како и за графички ра-
боти и за теренска настава - 10 студенти; 

- за наставните дисциплини кои бараат работа со 
помала група студенти, за странски јазици на Фило-
лошкиот факултет, на Факултетот за туризам и угости-
телство, специјални практикуми, проектирање, програ-
мирање, наставни дисциплини чии вежби се изведуваат 
во рудник, специјални биолошко-препаративни вежби 
со животни и обработка на патолошки материјали и 
вежби од стручно-уметнички предмети, потесноструч-
ни предмети од дефектолошката струка, како и предме-
ти од потесна струка, гимнастичка вештина, борење и 
слично - 10 студенти; 

- за наставните дисциплини методика на наставата 
на одделни предмети, уметничко ателје, проектантско 
ателје на Архитектонскиот факултет и практични пред-
мети - 10 студенти; 

- за специјални наставни дисциплини кои бараат ра-
бота со помала група студенти - клинички вежби на па-
циенти, претклинички вежби и вежби на лешеви, веж-
би по главни уметнички предмети - 5 студенти. Изра-
ботка на проекти кои имаат карактер на испит согласно 
со наставниот план - 5 студенти; 

- 1 студент на факултетите од областа на уметнос-
тите за стручно - уметничките наставни предмети по 
кои се изведува индивидуални вежби; 

- 3-10 студенти на факултетите од областа на умет-
ностите за стручно - уметничките наставни предмети 
по кои не се изведува индивидуални вежби. 
Бројот на потребните извршители - асистенти во 

високообразовната установа се определува и во завис-
ност од бројот на наставниците, и тоа најмалку еден 
асистент за секој потребен наставник. 
Бројот на часовите по асистент во една академска 

година се нормира на 360 часа годишно. 
 

Нормативи за бројот на потребниот помошен кадар  
за остварување на високообразовната дејност 
 

Член 13 
Норматив за бројот на потребниот помошен кадар е 

следен: 
- едно работно место библиотекар со високо обра-

зование, за секоја установа; 
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1115. - едно работно место книжничар доколку има чи-
тална и над 5.000 книги, а бројот на студентите изнесу-
ва од 501 до 1.001; над 1.001 студент треба да се обез-
бедат два извршители, а над 2.000 студента - три извр-
шители; 

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за градежно 
земјиште ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 53/01), министерот за транспорт и врски донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗГРАДЕНО И 
НЕИЗГРАДЕНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СЕ ДАВА  

- на сите високообразовни установи се нормира нај-
малку 1 извршител со високо образование за информа-
тивниот систем; ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП  - на сите високообразовни установи се нормира нај-
малку 1 извршител со високо образование за координа-
тор на кредит трансфер системот. 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и условите под кои изгра-

дено и неизградено градежно земјиште се дава под краткот-
раен закуп (�Службен весник на РМ� бр. 80/01), во член 2 
став 1 по алинеја 5 се додава нова алинеја која гласи: 

 
Преодни и завршни одредби 

- �сезонска опрема� (маси, столици, чадори за сон-
це, настрешници, фрижидери, опрема за плажа, игри на 
вод , кампови и др.). 

 
Член 14 а Доколку условите за вршење на дејноста на посто-

ечката државна високообразовна установа не соодветс-
твуваат на нормативите и стандардите за вршење висо-
кообразовна дејност утврдени во овој правилник, осно-
вачот на високообразовната установа треба да создаде 
услови за нивно усогласување во рок од 5 години. 

Член 2 
Во член 3 став 2 по алинеја 6 се додаваат две нови 

алинеи кои гласат: 
- �активности заради научно истражувачки цели� 
- �партерно уредување со поставување на сезонска 

опрема�. 
Член 3  Во член 9 став 1 по зборовите: �почетната цена� се 

додаваат зборовите: �согласно табеларниот преглед кој 
е составен дел на овој правилник�. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на РМ�.  
Член 4 

 Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонија". Бр. 23-2854/1                       Претседател на Владата  13 август 2002 година            на Република Македонија,    Бр. 02-10028                                 Министер,    Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 20 август 2002 година               Љупчо Балкоски, с.р. 

___________       Скопје 
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1116. 
Врз основа на член 17 и член 59 став 1 од Законот 

за телекомуникации (�Службен весник на РМ� бр. 
33/96, 17/98, 28/00 и 4/02), а во врска со член 5 од Пла-
нот за нумерација за телекомуникациските мрежи во 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
47/99), министерот за транспорт и врски, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ, СЕ-
РИИ НА БРОЕВИ, ИМИЊА И АДРЕСИ ОД ПЛА-
НОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИ КИ МРЕЖИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА С 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на висината на на-

доместоците за користење на доделени броеви, серии 
на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација за 
телекомуникациските мрежи во Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/99, 
57/01 и 39/02), во член 2 точка 4.1 коефициентот 
�3300*а� се заменува со коефициентот �2300*а�, точка 
4.2 коефициентот �2300*а� се заменува со коефициен-
тот �1700*а�, точка 4.3 коефициентот �1600*а� се заме-
нува со коефициентот �1200*а� и точка 4.4 коефициен-
тот 700*а� се заменува со коефициентот �500*а�.  � 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�.  а 
       Бр. 02-11464       Министер 
26 август 2002 година                  за транспорт и врски, 
           Скопје           Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
1117. 
Врз основа на член 7 став 2 алинеја 8 од Законот за 

државните службеници (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001 и 43/2002), директорот на Агенцијата за др-
жавни службеници, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СОБИРАЊЕ И 
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДРЖАВНИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ  
ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот и постапка-

та за собирање и обработка на податоците за државни-
те службеници во Централниот регистар на државни 
службеници во Агенцијата за државни службеници (во 
натамошниот текст: Централен регистар).  

Член 2 
Централниот регистар кој се води во Агенцијата за 

државни службеници (во натамошниот текст: Агенци-
јата) претставува единствена електронска база на пода-
тоци за државните службеници. 
Податоците од Централниот регистар претставуваат 

слу бена тајна. ж
 

ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ВНЕСУВААТ  
ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР  

Член 3 
Податоците за државните службеници кои се внесуваат 

во Централниот регистар се обезбедуваат преку пополнува-
ње на соодветни обрасци, изготвени од Агенцијата и тоа: 

- Образец ДС-1 
- Образец ДС-2 
- Образец ДС-3 
Во Централниот регистар се внесуваат и податоци-

те за државните службеници кои се обезбедуваат преку 
пополнување на обрасците за оценување на државните 
службеници. 

Образецот ДС-1 содржи: лого на Агенцијата, Репуб-
лика Македонија, Агенција за државни службеници, грб 
на Република Македонија, назив на органот во кој е вра-
ботен државниот службеник, лични податоци за држав-
ниот службеник (име, татково име, презиме, пол ЕМБГ, 
датум на раѓање, место на раѓање, општина на раѓање, 
држава, припадност на заедница, адреса на живеење, 
место на живеење и општина на живеење), брачна сос-
тојба (податоци за брачниот другар на државниот служ-
беник - име, презиме, година на раѓање, степен на обра-
зование, занимање, вработен(а) во и лицата кои ги издр-
жува - име, презиме, сродство и година на раѓање), завр-
шено образование (степен на образование, вид на обра-
зование и занимање), познавање на странски јазици, по-
датоци за работен стаж, потпис на овластено лице што 
го пополнило образецот и место за печат.  
Образецот ДС-2 содржи: лого на Агенцијата, Ре-

публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, пријава за вработу-
вање на државниот службеник - назив на органот во 
кој, се вработува, име, презиме, ЕМБГ, датум на врабо-
тување, звање, организациониот облик во кој се врабо-
тува и основот на вработување, е-маил и телефон, пот-
пис на државниот службеник, потпис на овластено ли-
це од органот и место за печат и одјава од органот каде 
бил вработен, назив на органот, име, презиме, ЕМБГ, 
датум на одјавување, причини за одјавување, потпис на 
државниот службеник, потпис на овластено лице од ор-
ганот и место за печат. 
Образецот ДС-3 содржи: лого на Агенцијата, Ре-

публика Македонија, грб на Република Македонија, 
Агенција за државни службеници, назив на органот во 
кој е вработен, име, презиме, ЕМБГ, податоци за струч-
но усовршување (образование во тек, добиени серти-
фикати, доказ за посетени курсеви, семинари, обуки и 
др.) и потпис на државниот службеник. 
Обрасците од став 2, 3 и 4 на овој член се составен 

дел  овој правилник.  на 
Член 4 

Обрасците ДС-1 и ДС-2 се пополнуваат од раководни-
те работници кои раководат со организациониот облик од 
областа на човечките ресурси во државниот орган. Обра-
зецот ДС-3 што лично го пополнува државниот службе-
ник го потпишува овластеното лице од државниот орган. ,  

Член 5 
Начинот на пополнувањето на обрасците се 

објаснува со посебно упатство што се наоѓа на задната 
страница на самите обрасци.  
ПОСТАПКА ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА  
ПОДАТОЦИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР  

Член 6 
Државниот орган секоја настаната промена во врска 

со државните службеници, ја доставува до Агенцијата, 
со пополнување на соодветниот образец, во рок од 
осум дена, сметано од денот на настанатата промена. 
Агенцијата ги внесува податоците во Централниот 

регистар во рок од осум дена од денот на приемот на 
образецот.   

Член 7 
Податоците од Централниот регистар, како и изгот-

вените анализи врз база на истите можат да се обрабо-
туваат за потребите на државните органи, врз основа 
на нивно писмено барање.  
Писменото барање треба да содржи: опис на бара-

ните податоците и анализи како и целта за која ќе би-
дат користени. 
Врз основа на претходно добиена писмена согласност 

од директорот на Агенцијата бараните податоци и анализи-
те се изготвуваат во Секторот за информатичка логистика 
на Агенцијата и се доставуваат до соодветниот орган.  

Член 8 
Државниот службеник има право да бара извод на 

податоци што лично за него се водат во Централниот 
регистар. 
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обработуваат во Централниот регистар, државните ор-
гани ќе ги доставуваат до Агенцијата во рок од три ме-
сеци од денот на објавувањето на овој правилник. 

Врз основа на претходно добиена согласност на ге-
нералниот секретар податоците се изготвуваат во Сек-
торот за информатичка логистика на Агенцијата и се 
доставуваат до државниот службеник.  

Член 10 
 Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 к Член 9        Бр. 04-1376/1        Агенција за државни службеници Првичните податоци за државните службеници кои 

согласно одредбите на овој правилник ќе се собираат и  20 август 2002 година               Директор,  
            Скопје     Рубин Двојаков, с.р.                    
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Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала (�Службен
весник на Република Македонија� бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува 

 
С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОЈ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.06.1997 ДО 01.06.2002 

 

    



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 37 
 
 



Стр. 38 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 39 
 



Стр. 40 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 41 
 



Стр. 42 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 43 
 



Стр. 44 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 45 
 



Стр. 46 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 47 
 
 



Стр. 48 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 49 
 



Стр. 50 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 51 
 



Стр. 52 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 



27 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 53 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 



Стр. 54 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
        

  
   

Министер       Бр. 11-8161/1     
за земјоделство, шумарство 6 август 2002 година   

          Скопје 
       

                           и водостопанство, 
                       Марјан Ѓорчев, с.р.  
1121. 1119. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од За-
конот за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2002), а во врска со член 21 став 6 од 
истиот Закон, Регионалната изборна комисија на Из-
борната единица бр. 2 Куманово, на седницата одржана 
на 18.08.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Грдовци-општина 
Кочани. 

 
О Д Л  К А  У 

I. Од функцијата заменик член на Општинска избор-
на комисија Куманово се разрешува по негово барање:  Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. - Муса Сулејмани. 

II. За заменик член на Општинска изборна комисија 
Куманово се именува: Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премерот и катастарот на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

- Среќко Младеновски - адвокат од Куманово. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

   РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА Бр. 09-3274/1                                   Директор,   23 август 2002 година                Мирче Ѓорговски, с.р.      Бр. 02-049/2002              Претседател на Регионална     Скопје     18 август 2002 година   изборна комисија на Изборната  ___________          Куманово                      единица бр. 2 Куманово, 1120.       Исмаил Лимани, с.р. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

       Членови на Регионална изборна единица: 
1. Миле Поповски, 
2. Звонко Јосевски, 
3. Берат Ариф Акифи, 

 4. Сабри Алими.  
Р Е Ш Е Н И Е ___________ 

 1122. 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Еловец-општина 
Чашка. 

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од За-
конот за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2002), а во врска со член 21 став 6 од 
истиот Закон, Регионалната изборна комисија на Из-
борната единица бр. 2 Куманово, на седницата одржана 
на 18.08.2002 година, донесе 

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

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премерот и катастарот на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
О Д Л  К А  У 

I. Од функцијата член на Општинска изборна коми-
сија Чаир се разрешува по негово барање:  

- Исамедин Азизи.  
II. За член на Општинска изборна комисија Чаир се 

именува: 
Бр. 09-3275/1                                  Директор, 

23 август 2002 година               Мирче Ѓорговски, с.р. 
- Вене Тасев - ул. �Боро Менков� бр. 1/3-10 - Скоп-

је. (02-671-101). 
     Скопје     

 
___________ 
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III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

      
 Бр. 02-050/2002              Претседател на Регионална 
18 август 2002 година   изборна комисија на Изборната  
         Куманово                      единица бр. 2 Куманово, 

      Исмаил Лимани, с.р. 
       Членови на Регионална изборна единица: 

1. Миле Поповски, 
2. Звонко Јосевски, 
3. Берат Ариф Акифи, 
4. Сабри Алими.  

___________ 
1123. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од За-

конот за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2002), а во врска со член 21 став 6 од 
истиот Закон, Регионалната изборна комисија на Из-
борната единица бр. 2 Куманово, на седницата одржана 
на 18.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
I. Од функцијата заменик член на Општинска избор-

на комисија Гази Баба се разрешува по негово барање:  
- Шефкет Пајазити. 
II. За заменик член на Општинска изборна комисија 

Гази Баба се именува: 
- Злате Митровски - ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 

12/2-13 (070-359-445). 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

  
     Бр. 02-051/2002              Претседател на Регионална 
18 август 2002 година   изборна комисија на Изборната  
         Куманово                      единица бр. 2 Куманово, 

      Исмаил Лимани, с.р. 
_______________________________________________ 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

23. 
Согласно член 15 од Законот за Фондот за осигуру-

вање на депозити и член 33 точка 1 од Статутот на 
Фондот (усвоен на X-та седница на Управниот одбор, 
одржана на 24.05.2002 година), Управниот одбор на 
Фондот за осигурување на депозити, на XXIII-та сед-
ница, одржана на 31.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ 

 
Член 1 

Членот 10 од Статутот на Фондот за осигурување 
на депозити Скопје се менува и гласи: 

�За вршење на платниот промет во земјата Фондот 
може да отвори сметка во Народна банка на Република 
Македонија и сметки во една или повеќе комерцијални 
бан и во земјата.� к 

Член 2 
Во член 13 точка 1 бројот �1.500� се заменува со 

бројот �10.000�, а точка 2 се менува и гласи: �90% од 
депозитот на секое физичко лице во една банка или 
штедилница до износот од денарска противвредност 
меѓу 10.000 ЕВРА и 20.000 ЕВРА, но не повеќе од де-
нарска противвредност на 20.000 ЕВРА�. 

Член 3 
Во член 21 став 1 точка 1 зборовите: �тримесечни 

премии во висина на последната платена премија во 
Фондот� се заменуваат со зборовите: �трикратен износ 
на премиите уплатени во месецот кој му претходи на 
месецот во кој настанал ризичниот настан�. 

 
Член 4 

Во членот 23 се додава став 5, кој гласи: 
�Начинот и постапката за користење на податоците 

за бонитетот на членките на Фондот се регулираат во 
посебен акт на Фондот�.  

 
Член 5 

Во членот 25 зборот �член 22� се заменува со збо-
рот член 23�.   �

 
Член 6 

Во членот 26 зборовите: �но по пониска стапка на 
премија� се заменуваат со зборовите: �по стапка не по-
висока од 2,5% годишно�. 

 
Член 7 

Во членот 33 се додава нова точка 17 која гласи: 
�донесува одлука за набавка на основни средства�, а 
точките 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 се заменуваат со бро-
евите 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето на Огласната табла на Фондот, а по добиената 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
       Претседател на Управен одбор, 
    Анита Ангеловска - Бежоска, с.р. 

___________ 
 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

И С П Р А В К А 
 
Во Одлуката за утврдување на работните места на 

кои стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње во АД �Макстил� - Скопје број 02-3536/1 од 12 јули 
2002 година, објавена во �Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/02, во член 1 под реден број 65, 
направена е техничка грешка. Имено, работното место 
под овој број треба да се избрише.  

 
     Директор,   

               Љупчо Мешков, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4386/2002 од 22.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006165?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на Друштвото за про-
мет и услуги М и В ПЕТРОЛ Владимир и други ДОО 
експорт-импорт Велес, ул. �Моша Пијаде� бр. 14. 
Запишување на намерувано намалување на основ-

ната главница на: 
Друштвото за промет и услуги М и В ПЕТРОЛ Вла-

димир и други ДОО експорт-импорт Велес, ул. �Моша 
Пијаде� бр. 14. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4386/2002.           (22979) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3640/2001, од 27.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006165?-3-09-000, ја запиша во 
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трговскиот регистар промената на лице и конверзијата 
на Друштвото за промет и услуги М и В ПЕТРОЛ Вла-
димир и други ДОО експорт-импорт Велес, ул. �Моша 
Пијаде� бр. 14. 
Се брише Весна Шескокалова, а се запишува Алек-

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

3640/2001.                                   (13723) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2210/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029465?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, седиште, 
содружник, преносот на удел, конверзијата и промена-
та на управител на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги НОКА-ПРОМ Кире ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Тале Христов� бр. 1/21. 
Новиот назив на фирмата и седиштето гласи: Друш-

тво за производство, трговија и услуги НОКА-ПРОМ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Казанџиска� бр. 
26, лок. бр. 47. 
Истапува содружникот Кире Тноковски, а приста-

пува содружникот Ќенан Туша и се врши пренос на 
удел и конверзија од ДЕМ во ЕУР. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Кире 

Тноковски - управител, се запишува Ќенан Туша - уп-
равител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2210/2002.                                   (13722) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2232/2002, од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008623?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма седиште, основач и 
управител на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги КОМПАНИЈА ДИМОВСКИ Дејан ДООЕЛ 
увоз-извоз Зеленико, с. Орешани, ул. �7� бр. 260. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2232/2002.                                   (13724) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 269/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009836?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на друштвото со ограничена 
одговорност од едно лице на Друштвото за меѓунаро-
ден транспорт и шпедиција БАДЕН ДООЕЛ Берово, 
ул. �Јуриј Гагарин� бб, Берово. 
Фирма: Друштво за меѓународен транспорт и шпе-

диција БАДЕН ДООЕЛ Берово, ул. �Јуриј Гагарин� бб. 
Седиште: Берово, ул. �Јуриј Гагарин� бб. 
Основач: Нaдка Буровска. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
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, 5248, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, малограничен промет со Бугарија. 
Неограничено овластување, потполна одговорност. 
Надка Буровска-управител со неограничени овлас-

тувања, кој е и застапник на друштвото во надвореш-
нотрговското работење, со неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

269/2002.                                                                  (13916)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 306/02 од 03.04.02 година, во регистарската влошка 

бр. 03009872?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Европа МБ ДООЕЛ експорт-
импорт Делчево, ул. �Коста Рацин� бр. 4. 
Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 

01/2002 од 27.03.2002 година, а единствен содружник е 
Петровски Стоил од Делчево. 
Дејности: 01.41/3, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 

20.51, 36.11, 36.14, 45.34, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72/1, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните држави, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска 
со меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, 
складирање, агенциски услуги во транспортот, привре-
мен извоз, односно увоз на опрема под закуп-лизинг, 
реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со сиот свој имот. 
Митевска Билјана е управител на друштвото и зас-

тапник во надворешниот промет со неограничени ов-
ластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 306/02.                                                                     (13917)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 219/2002 од 25.03.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009786?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ГОРХАН увоз-извоз ДОО 
Струмица, ул �Ѓорѓи Василев� бр. 2, Струмица. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.24, 01.25, 01.30, 17.30, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.63, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 92.34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, консигнациона продажба, угостител-
ски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет со соседните земји. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Демова Фатиме-управител без 
ограничувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 219/2002.                                                                 (13918)      
__________ 

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

311/02 од 03.04.02 година, во регистарската влошка бр. 
03009877?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Трговското друштво за вработување 
на инвалидни лица, производство и промет Мили Текс 
ДОО експорт-импорт с. Вртиславци, Делчево. 
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Друштвото е основано со Договор за основање бр. 

01/2002 од 27.03.2002 година, а содружници се Тренчев-
ски Илчо и Петровска Милица, двајцата од Делчево. 
Дејности: 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 

18.24, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
65.12/3, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги што се во врска со меѓународниот 
транспорт, меѓународна шпедиција, складирање, аген-
циски услуги во транспортот, привремен увоз, односно 
извоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за преземените об-
врските одговара со сиот свој имот. 
Василевски Зоран е управител на друштвото и зас-

тапник во надворешниот промет со неограничени ов-
ластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 311/02.                                                                     (13919)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 196/2002 од 27.03.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009763?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на Трговецот-поединец Анкица Ме-
тодија Јосифовска т.п. Алта Пробиштип, ул. �Никола 
Карев� бр. 58. 
Фирмата: Трговец поединец Анкица Методија Јоси-

фовска т.п. Алта. 
Скратено име на фирмата: т.п. Алта. 
Седиште на фирмата: Пробиштип, ул. �Никола Ка-

рев� бр. 58. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 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. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за сметка на фирмата. 
Во правниот промет со трети лица одговара лично 

со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Јосифовска Анкица од Про-

биштип, ул. �Никола Карев� бр. 85. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 196/2002.                                                                 (13920)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 153/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009721?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот  Трговецот-поединец Јулијана Пет-
ре Стојанова т.п. Рудино, с. Плешенци-Пробиштип. 
Фирма: Трговец поединец Јулијана Петре Стојано-

ва т.п. Рудино. 
Скратено име на фирмата: т.п. Рудино. 
Седиште на фирмата: Плешенци, Пробиштип. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 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. 
Овластувања на фирмата: во правниот промет со тре-

ти лица настапува во свое име и за сметка на фирмата. 
Одговорност на фирмата: лично со целиот свој 

имот, во правниот промет со трети лица. 
Овластен потписник е Стојанова Јулијана од с. Пле-

шенци, Пробиштип. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 153/2002.                                                                 (13921)      

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 54/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009622?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица, производ-
ство, трговија и услуги Палмакс ДООЕЛ експорт-им-
порт Делчево, ул. �М. Тито� бр. 74. 
Друштвото е основано со Изјава за основање на 

ДООЕЛ бр. 01/2002 од 22.01.2002 година, а единствен 
содружник е Ивановски Павле од Делчево. 
Дејности: 01.12/2, 01.41/3, 17.54/2, 18.22, 18.23, 

45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 65.12/3, 93.02, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
соседните држави, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународ-
ниот транспорт: меѓународна шпедиција, складирање, 
агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, од-
носно увоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за преземените об-
врски одговара со сиот свој имот. 
Ивановски Павле е управител на друштвото и зас-

тапник во надворешниот промет, со неограничени ов-
ластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

54/2002.                                                                    (13922)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 222/02 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009789?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  
производство, трговија и услуги Вадом-В ДООЕЛ Про-
биштип, ул. �Миро Барага� бб. Пробиштип. 
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 01.11, 01.11/1, 

01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.41, 15.61, 15.62, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 74.40, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34. 
Управител Весна Моневска со неограничени овлас-

тувања во прометот со трети лица и во надворешнотр-
говскиот промет, а за обврските сторени во тој промет 
одговара лично со целиот свој имот. 

14, 14.1, 14.11, 14.12, 14.2, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 
14.50, 26, 26.1, 16.11, 16.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 
26.14, 26.15, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, привремен увоз-извоз, компензациони работи, 
меѓународен транспорт на стоки. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

222/02.                                                                     (13923)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 195/02 од 20.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009762?-3-12-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Трговското друштво за вра-
ботување на инвалидизирани лица, производство, трго-
вија, услуги и градежништво ТЕХНОЛИМ-СВН ДОО 
увоз-извоз Штип, ул. �Крсте Митев� бр. 10. 
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Основачи на друштвото се: Јаков Ванчо од Штип со 

стан на ул. �Крсте Митев� бр. 10 и Јаков Станојко од 
Штип со стан на ул. �Крста Митев� бр. 10. 
Основната главница на друштвото е 2.600 евра или 

158.000,00 денари, а двајцата содружници учествуваат 
со по 50% во истата, односно со по 1.300 евра или 
79.300,00 денари. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 

20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.52, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 20.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.27, 51.18, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 71.32, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во надворешнотрговски-
от промет, реекспорт на стоки и продажба на стоки од 
консигнациони складови. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот. 
Јакова Даниела-управител и застапник на друштво-

то без ограничувања, со стан на ул. �Крсте Митев� бр. 
10 во Штип. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 195/02.                                                                     (13924)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 307/2002 од 3.04.02 година, во регистарската влош-
ка бр. 03009873?-3-06-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, транспорт, шпедиција, трговија со половни 
возила и услуги СТОЕВТЕКС ДОО увоз-извоз Штип. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските  
друштвото одговара со сите свои средства. Во внат-
решниот и надворешниот промет друштвото ќе го зас-
тапува Ацо Стоев-управител без ограничување. 
Основачи: Стоев Ацо од Штип и Стоев Никола од 

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

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.81, 15.81/1, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 
19.30, 20.51, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 51.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 63.11, 
63.12, 70.12, 71.34, 74.81, 74.84, 93.02, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, надворешна трговија со прехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓуна-
роден превоз на стоки и патници, малограничен промет 
со Бугарија, СР Југославија. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

307/2002.                                                                  (13925)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1024/2001 од 28.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009439?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Трговското друш-
тво за трговија на големо и мало Елит ДОО увоз-извоз 
Кочани, ул. �29 Ноември� бр. 83. 

Дејности: 51.22, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 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, 92.31/1,  
Во правниот промет со трети лица Трговското 

друштво за трговија на големо и мало Елит ДОО увоз-
извоз Кочани, ул. �29 Ноември� бр. 83, настапува во 
свое име и за своја сметка. 
Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 

Јованка Божинова-управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Содружници: Јованка Божинова од Кочани ул. 

�Пролетерски бригади� бр. 14, вложува 1.300 евра или 
79.300 ден., и Голубинка Георгиева од Кочани ул. �29 
Ноември� бр. 83, вложува 1.300 евра или 79.300 ден. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, услуги и 
превоз во меѓународниот транспорт за стоки и патни-
ци, реекспорт, малограничен промет со соседните зем-
ји, меѓународен транспорт на стока. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 1024/2001.                                                               (13926)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1072/2001 од 13.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009487?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Спик ДОО извоз-увоз 
Делчево, ул. �Првомајска� бр. 7. 
Содружници на друштвото се: Милан Петровски од 

Делчево ул. �Првомајска� бр. 7, Дара Петровска од 
Делчево ул. �Првомајска� бр. 7, Стојан Петровски од 
Делчево, ул. �Првомајска� бр. 7 и  Александар Петров-
ски од Делчево, ул. �Првомајска� бр. 7. 
Содружниците не одговараат надвор од вложените 

средства. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 02.01, 

02.02, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.63, 25.22, 25.24, 
33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.31, 51.35, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 
70.32, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 80.42, 93.02, 93.05, 93.04, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, услуги во врска со ме-
ѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, склади-
рање, агенциски услуги во транспортот, привремен увоз 
односно извоз, опрема под закуп, лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со целиот свој имот. 
Во правниот промет  кон трети лица друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Дара Петровска од Делчево ул. �Првомајска� бр. 7, 

управител и застапник во надворешнотрговскиот про-
мет на друштвото без ограничување. 

 Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.  бр. 
1072/2001.                                                                (13927)      
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 450/2001 од 28.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008866?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на Трговецот-поединец Борчо Ве-
личко Петров тп Оризари. 
Основач е Борчо Величко Петров. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 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. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

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

лица трговецот-поединец одговара лично со целиот  свој 
имот. 
Борчо Петров-лице овластено за застапување без 

ограничување. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 450/2001.                                                                 (13928)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 593/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03009009?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за про-
ектирање, производство, трговија и услуги Ентерарх 
ДОО ул. �Личка� 16, Штип. 
Скратен назив: Ентерарх ДОО Штип. 
Содружници:  Гачев Мирослав од Штип ул. �Соли-

дарност� бр. 11/1 со влог од 2.600 ДМ или 61.016,00 
ден., Петрушев Павле од Штип ул. �Личка� бр. 16, со 
влог од 1.210 ДМ или 37.703,00 ден., Михов Петре од 
Штип, ул. �Васил Доганџиски� бр. 48, со влог од 1.350 
ДМ или 42.066,00 ден. Основната главница изнесува 
5.160 ДМ или 160.785,00 ден. 
Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 74.20, 

74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 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, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
50.30/1, 50.40/1, 52.62, 63.12, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, консигнациона продажба, ма-
лограничен промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка, во свое име и за 
туѓа сметка. 

 За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Друштвото во внатрешниот промет го застапува Га-

чев Мирослав ул. �Солидарност� бр. 11/1-управител со 
неограничени овластувања. Друштвото во надвореш-
ниот промет го застапува Гачев Мирослав од Штип ул. 
�Солидарност� бр. 11/1-управител со неограничени ов-
ластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 593/2001.                                                                 (13929)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1143/2001 од 18.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009558?-1-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на јтд на Друштвото за произ-
водство, трговија и транспорт Голди Ѓорѓиев Златко и 
др. јтд Виница ул. �Пиринска� бр. 45. 
Со договор од 26.11.2001 год., се врши основање на 

Друштво за производство, трговија и транспорт Голди 
Ѓорѓиев Златко и др. јтд Виница. 
Седиштето на друштвото е во Виница на ул. �Пи-

ринска� бр. 45. 
Содружниците на друштвото вложуваат по 50,00 

денари.  

За застапник на друштвото се именува лицето Ѓор-
ѓиев Златко. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања, а за преземените обврски одговара со цели-
от свој имот и солидарно со другиот содружник. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 

20.51, 51.13, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 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, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.40, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна треговија со непрехранбени произ-
води. 
Содружници се Ѓорѓиев Златко од Виница и Илијев 

Мартин од с. Јакимово, Виница. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 1143/2001.                                                               (13930)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1145/2001 од 28.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009560?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за транспорт, 
угостителство, производство, трговија и услуги ВИЗ-
БАДЕН ДООЕЛ Кочани, ул. �Крсте Мисирков� бр. 40. 
Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 

01.13/2, 01.30, 02.01, 02.02, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 23.20, 24.11, 24.16, 
24.20, 25.22, 28.71, 28.74, 29.60, 36.12, 36.13, 36.22, 
36.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.18, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/1, 71.10, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународен транспорт на стоки. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот    
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Единствен содружник-основач на друштвото е Оли-

вер Ивановски од Кочани, ул. �Крсте Мисирков� бр. 40. 
Во внатрешното и надворешно-трговското работе-

ње друштвото ќе го застапува и потпишува Оливер 
Ивановски-управител без ограничување.          
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 1145/2001.                                                               (13931)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 119/02 од 13.03.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 03009687?-8-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  произ-
водство, трговија и услуги БУБА-БАГАТ увоз-извоз 
ДООЕЛ  Струмица, ул. �Климент Охридски� бр. 67. 
Единствен содружник е Љупчо Митрев од Струми-

ца со стан на ул. �Климент Охридски� бр. 67. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.23, 01.24, 14.21, 15.32, 

15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.72, 18.22, 
20.40, 25.22, 36.11, 50.10, 50.30/1, 50.20, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 
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51.17, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.24, 74.12, 92.34, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
Бугарија и Грција, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, продажба 
на странски стоки во консигнациони складишта. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за сметка на друштвото со 
неограничени овластувања. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Единствениот содружник на друштвото за обврсите 

на дрштвото не одговара. 
Љупчо Митрев-управител на друштвото и застап-

ник во надворешнотрговскиот промет, со неограниче-
ни овластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 119/02.                                                                     (13932)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 279/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009845?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги увоз-извоз АМБАЛАЖА-
2002 ДОО Струмица, ул �Климент Охридски� бб. 
Единствени содружници се: Звонко Терзиев од 

Струмица и Миленко Попчев од Струмица. 
Седиштето на друштвото е на ул. �Климент Охрид-

ски� бб, Струмица. 
Управители: Звонко Терзиев од Струмица и Милен-

ко Попчев од Струмица, со неограничени овластувања 
во застапувањето на друштвото пред трети лица. 
Одговорност: друштвото одговара со целиот свој 

имот. 
Дејности: 50.10, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 

51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 71.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.40, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседните 
држави, меѓународен транспорт на патници и стоки, 
консигнациони работи, меѓународна шпедиција, реек-
спорт и посредување. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 279/2002.                                                                 (13933)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 281/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009847?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија, производство и услуги Римавито-Компани 
ДООЛ увоз-извоз с. Турново бр. 234, Босилово. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 20.10/1, 20.20, 21.11, 

21.12, 21.24, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.41/3, 01.21, 
01.24, 01.23, 01.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.27, 
52.48, 52.50, 52.44/1, 52.44/4, 52.33, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со Гр-
ција и Бугарија, реекспорт, комисиона продажба, заста-
пување странски фирми, меѓународна шпедиција. 

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

 За обврските сторени кон трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 
Единствен содружник на друштвото е лицето Васко 

Кантарџиев од Струмица. 
Управител и застапник на друштвото во надвореш-

нотрговскиот промет со неограничено овластување е 
лицето Ликица Кантарџиева од Струмица. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 281/2002.                                                                 (13934)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 227/02 од 20.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009794?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија, производство, угостителство и услуги Старс 
ДООЕЛ Виница, ул. �Маршал Тито� бр. 80, Виница. 
Единствен содружник е Лазаров Зоран од Виница, 

ул. �Маршал Тито� бр. 80, Виница. 
Влог: 2.500 евра или 152.500,00 денари основни 

средства. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 15.11, 15.12, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.24, 74.40, 72.60, 71.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување, застапување, 
реекспорт. 
Зоран Лазаров-управител и застапник во надвореш-

нотрговскиот промет без ограничувања. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

227/02.                                                                     (13936)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 236/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009803?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт, услуги и угостител-
ство ЈАШЕ увоз-извоз ДООЕЛ с. Костурино, бр. 336, 
Куклиш. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 

01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 02.02, 15.11, 15.12, 15.31, 
15.32, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 
15.82/1, 15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.52, 
28.75, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 
37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 60.21, 60.23, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 
71.34, 74.12, 74.70, 74.82, 92.34, 93.02, 70.20, 70.31, 
74.40, 55.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија и Грција, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, продажба на стоки од консигнациони 
складови. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. 
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 За обврските сторени кон трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 
Управител и застапник на друштвото е Љупчо Ба-

чев од с. Костурино бр. 336, Куклиш, со неограничени 
овластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 236/2002.                                                                 (13937)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 136/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009704?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на Трговецот-поединец Татјана Алек-
сандар Николиќ тп ул. �Ленинова� бр. 27/1, Струмица. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63. 
Во правниот промет со трети лица-управителот 

Татјана Николиќ истапува во свое име и за сметка на 
фирмата, а за обврските одговара лично со целиот свој 
имот. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 136/2002.                                                                 (13938)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 214/02 од 27.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009781?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и  услуги КАР-СТУДИО Адвертисинг Компани  
увоз-извоз ДОО ул. �Ѓуро Салај� бб, Струмица. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 

01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.82/1, 
15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 
20.20, 20.51, 20.52, 28.75, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 
60.23, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.34, 74.12, 
74.70, 74.82, 92.34, 93.02, 70.20, 70.31, 74.40, 24.16, 
24.12, 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, надвореш-
на  работење со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија и Грција, посредување и застапува-
ње во прометот на стоки и услуги, реекспорт, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународ-
на шпедиција, застапување на странски фирми, про-
дажба на стоки од консигнациони складови. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. 
 За обврските кон трети лица друштвото одговара 

со сиот свој имот. 
Управител и застапник на друштвото е Елефтириос 

Спиродонос од Солун Р. Грција-со неограничени ов-
ластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 214/02.                                                                     (13939)      
__________ 

  
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 130/02 од 27.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009698?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на Трговецот-поединец Емина Гене Душа-
нова т.п. с. Калниште, Пробиштип. 

Фирма: Трговец-поединец Емина Гене Душанова т.п. 
Седиштето на фирмата е во с. Калниште, Пробиш-

тип. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 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. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за сметка на фирмата. 
Во правниот промет со трети лица одговара лично 

со целиот свој имот. 
Овластен потписник со неограничени овластувања 

е Душанова Емина од с. Калниште, Пробиштип. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 130/02.                                                                     (13940)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 185/02 од 26.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009752?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство и трго-
вија НОРАЛ-ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Методи  
Митевски Брицо� бр.40, Делчево. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 
01.41/3, 11.10, 11.20, 15.11, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.91, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.40, 18.10, 
18.21, 18.23, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 24.16, 
24.51, 24.52, 31.20, 31.62, 36.11, 36.12, 36.14, 36.63, 
45.31, 45.33, 45.41, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.54, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.21/1, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 65.23, 71.10, 71.21, 
71.31, 74.40, 74.82, 74.84, 51.42/1, 51.42/2, 52.44/1, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, ма-
лограничен промет со соседните земји, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска 
со меѓународниот транспорт како меѓународна шпеди-
ција, складирање и агенциски услуги во транспортот, 
привремен извоз односно увоз, опрема под закуп-ли-
зинг, реекспорт.  
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот 
промет со трети лица друштвото одговара со целиот 
свој имот. 
Управител на друштвото е Перса Ивановска без ог-

раничување, во надворешниот трговски промет заста-
пува без ограничување. 
Управител на друштвото е Перса Ивановска од 

Делчево, со стан на ул. �Пијанечки� бр. 7. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 185/02.                                                                     (13941)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 172/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009740?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија и услуги увоз-извоз ДАНИЦА ДООЕЛ Стру-
мица, ул �24 Октомври� бр. 37. 
Единствен содружник е Стојанова Даниела од 

Струмица. 
Седиштето е на ул. �24 Октомври� бр. 37, Струмица. 
Управител е Стојанова Даниела од Струмица со 

неограничени овластувања. Застапник е Стојанова 
Даниела во застапувањето пред трети лица. 
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Одговорност: друштвото одговара со целиот свој 

имот. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41, 

15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.43, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.50, 52.62, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со  соседните држави, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, консигнациони работи, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 172/2002.                                                                 (13942)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 283/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009848?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги КОШ-АЛДАТ увоз-извоз 
ДОО Струмица, ул �Бетовенова� бр. 111, Струмица. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.24, 01.25, 01.30, 17.30, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 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, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 92.34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, консигнациона продажба, угостител-
ски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет со соседните земји.  
Друштвот во правниот промет со трети лица наста-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Реџепов Ерхан-управител без 
ограничувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

283/2002.                                                                  (13943)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 302/2002 од 01.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009868?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за трго-
вија и услуги ИНТЕРИО увоз-извоз ДОО Струмица, 
ул. �Сандо Масев� бр. 5. 
Содружници: Сузана Соколова од Струмица, ул. 

�Дрвар� бр. 42 и Андро Соколов од Струмица, ул. �Др-
вар� бр. 42. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 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, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 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, 51.42/1, 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, 61.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.24, 74.14, 74.82, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со Бугарија 
и Грција, реекспорт, застапување на странски фирми, 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања, а за обврските сторени во тој промет одго-
вара со целокупниот имот. 
Сузана Соколова од Струмица, управител на друш-

твото и застапник во надворешнотрговскиот промет 
без ограничување. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 302/2002.                                                                 (13944)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 310/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009876?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија, производство и услуги �ВИП� ДООЕЛ увоз-
извоз ул. �11 Октомври� бб, Струмица. 
Назив: Друштвото за трговија, производство и ус-

луги �ВИП� ДООЕЛ увоз-извоз ул. �11 Октомври� бб-
Струмица. 
Седиштето е на ул. �11 Октомври� бб, Струмица. 
Управител на друштвото е Арапов Илија од Стру-

мица, со неограничени овластувања. 
Дејности: 15.51, 15.52, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.54, 51.65, 51.70, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 65.23, 65.24, 65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и патници, ма-
лограничен промет со соседните земји. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 310/2002.                                                                 (13945)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 282/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009848?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на Трговецот-поединец Пакизе Зул-
фикар Дурмишова Ресал-промет тп Штип, ул. �Пирин-
ска� бр. 83. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 

52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец настапува во свое име и за сметка на фирмата. 
Друштвото во правниот промет го застапува Пакизе 

Зулфикар Дурмишова-управител без ограничување. 
 За обврските направени во правниот промет со трети 

лица трговецот-поединец одговара со целиот свој имот. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 282/2002.                                                                 (13946)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 59/02 од 21.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009627?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, услуги, транспорт, угостителство, градежништво 
и трговија увоз-извоз Петра ДООЕЛ Радовиш, ул. 
�Плачковица� бр. 46. 
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Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40,  20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 
26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 
28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.54, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 
74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен транспорт на патници 
и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на 
консигнациони складови, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 
Во правниот промет со трети лица за преземените 

обврски друштвото одговара со целиот свој имот и 
средства. 
Основачот не одговара. 
За управител без ограничување се именува и се за-

пишува Коцев Димитар, 
Управителот Коцев Димитар е и застапник без ог-

раничување во надворешнотрговското работење. 
Основач на друштвото е Коцев Димитар од Радо-

виш, ул. �Александар Македонски� бр. 11-2/13. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 59/02.                                                                       (13947)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 275/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009842?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  
производство, трговија и услуги МЕТАЛ СиС ДООЕЛ 
увоз-извоз Св. Николе, ул. �Ленинова� бр. 9. 
Дејности: 27.10, 27.21, 27.22, 27.35, 27.41, 27.42, 

27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.24, 29.40, 
29.51, 29.56, 51.12, 51.15, 51.19, 51.41, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.70, 52.41, 52.42, 
52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 50.20, 50.50, 50.40, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните земји. 
Друштвото за производство, трговија и услуги МЕТАЛ 

СиС ДООЕЛ увоз-извоз, Св. Николе во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Во надворешниот-внатрешниот промет, друштвото 

го застапува Спасов Стојан Стевче-управител без огра-
ничување. 
Друштвото за сторените обврски во правниот про-

мет со трети лица одговара со сите свои средства. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 275/2002.                                                                 (13948)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 211/02 од 27.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009778?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-

тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, транспорт, трговија и услуги Ж. Ј. МЕБЕЛ-ВЕЛЕ-
ВИ увоз-извоз ДООЕЛ с. Добрејци бр. 256, Струмица. 
Дејности: 1.11, 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 

01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 
15.34, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.82/1, 
15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.75, 28.72, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.21/1, 
45.21/2, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 60.21, 60.23, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 
71.34, 74.12, 74.70, 74.82, 92.34, 93.02, 70.20, 70.31, 
74.40, надворешно работење со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународен промет со Бугарија и Грција, посредување 
и застапување во прометот на стоки и услуги, реек-
спорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, продажба на стоки од консигнациони 
складови. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
 За обврските кон трети лица друштвото одговара 

со сиот свој имот. 
Управител и застапник на друштвото ќе биде Велев 

Марјанчо од с. Добрејци, со неограничени овластува-
ња. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 211/02.                                                                     (13949)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 261/2002 од 20.03.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009828?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Неа Балканика ДОО увоз-
извоз Струмица, ул �Братство Единство� бр. 46. 
Дејности: 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2, 15.20, 15.3, 

15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.41, 15.42, 15.43, 15.5, 15.51, 
15.52, 15.6, 15.61, 15.62, 15.7, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.24, 51.25, 51.3, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.66, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 
52.52, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.10, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 74.82. 
Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши след-

ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, застапување и 
претставување, реекспорт, консигнациона продажба на 
стоки од увоз, вршење работи со посредување во над-
ворешнотрговскиот промет, малограничен промет со 
Грција и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. 

 За обврските кон трети лица друштвото одговара 
со сиот свој имот-потполна одговорност. 
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За управител и застапник на друштвото со неогра-

ничени овластувања се запишува лицето Лазаревски 
Златко од Струмица, ул. �Братство Единство� бр. 46. 
Пречистен текст: Лазаревски Златко - застапник и 

управител на друштвото со неограничени овластувања. 
Содружници: Лазаревски Душко, Маккас Георгиос 

и Палатос Василеиос. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 261/2002.                                                                 (13950)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 16/02 од 21.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009584?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство, тргови-
ја и услуги МИДЕА ДООЕЛ експорт-импорт Кочани, 
ул. �Маршал Тито� бр. 86. 
Друштвото е основано со Изјава бр. 01-01 од 

05.02.2002 година, а единствен содружник е Атанасова 
Деса од Штип. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/1, 01.21, 

01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.32, 15.33, 15.61, 15.71, 
15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.30, 20.51, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.11, 22.22, 22.23, 22.25, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 
45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.11, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.35, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
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, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.11, 
55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 
65.23, 70.11, 70.31, 74.12, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 
21.12, 28.72, 36.14, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници, консигнациона продажба, реек-
спорт, малограничен промет со Бугарија и Грција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за преземените об-
врските одговара со сиот свој имот. 
Атанасова Деса од Штип е управител на друштвото 

и застапник во надворешниот промет со неограничени 
овластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 16/02.                                                                       (13951)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 141/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009709?-3-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за про-
изводство, услуги, транспорт, угостителство,  
градежништво и трговија Експорт-Импорт Маване 
ДОО Радовиш, ул. �Маршал Тито� бб. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 
26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 
28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 

45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 
74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен транспорт на патници 
и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на 
консигнациони складови, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 
Во правниот промет со трети лица за преземените 

обврски друштвото одговара со целиот свој имот и 
средства. 
Основачите не одговараат. 
За управител без ограничување се именува и се за-

пишува Ефремов Ванчо. 
Управителот Ефремов Ванчо е и застапник без ог-

раничување во надворешнотрговското работење. 
Основачи на друштвото се: Ефремов Ванчо од Ра-

довиш, Република Македонија и Спасов Славчо од Ра-
довиш, Република Македонија. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 141/2002.                                                                 (13952)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 262/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009829?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на друштвото на Трговското 
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа 
Гив ДООЕЛ с. Звегор, Делчево. 
Дејност: 64.20-телекомуникации - дистрибуција на 

радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Единствен содружник на друштвото е Горјанчо 

Гошевски од с. Звегор, Делчево. 
Во внатрешниот трговски промет друштвото ќе го 

застапува Горјанчо Гошевски-управител без ограничу-
вање. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 262/2002.                                                                 (13953)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 231/2002 од 28.03.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009798?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за про-
изводство, трговија, услуги и транспорт САНТА-
ПЛАН ДОО увоз-извоз Кочани, ул. �29-ти Ноември� 
бр. 16/7. 
Основачи: Кети Тасева од Кочани со стан на ул. 

�Скопска� бр. 30 и Каранфила Стојменова од Кочани 
со стан на ул. �Искра� бб. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.620 

евра или 159.820,00 ден., со што основачите учествува-
ат со влог од по 1.310 евра или 79.910,00 ден. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
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51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 62.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 67.13, 70.31, 74.12, 74.14, 74.84, а во над-
ворешнотрговскиот промет дејности се: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување, реекспорт на стоки и продажба на стоки од 
консигнациони складови. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а одговара со цело-
купниот свој имот. 
Кети Тасева-управител и застапник на друштвото 

без ограничувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 231/2002.                                                                 (13954)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 170/02 од 21.02.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009738?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, трговија и промет БГМ-КОМЕРЦ ул. �Климент 
Охридски� бр. 130, Струмица ДОО увоз-извоз 
Основање на ДОО со основна главница 2.500,00 ев-

ра или 155.000,00 денари, од кои влог на содружникот 
Христов Бранко со стан на ул. �Светозар Марковиќ� 
бр. 59, Струмица е 1.200,00 евра или 74.400,00 денари, 
а влогот на содружникот Стојков Ѓорѓе со стан на ул. 
�Климент Охридски� бр. 130, Струмица е 1.200 евра 
или 74.400,00 денари и влогот на содружникот Михај-
лова Марија од Карналово, Бугарија е 100,00 евра или 
6.200,00 денари. 
Дејности: 28.11, 28.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 

26.66, 27.21, 45.22, 45.25, 51.31, 51.21, 51.23, 51.24,  
51.32, 51.33, 51.34, 74.12, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 
51.36, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.44, 52.63, 74.12, 55.11, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.12, 74.82, 65.12, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
реекспорт, застапување на странски правни и физички 
лица, консигнациона продажба, угостителски и турис-
тички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

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

лица  друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 
Претседател на Управниот одбор со неограничени 

овластувања е лицето Стојков Ѓорѓге. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 170/02.                                                                     (13955)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 268/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009835?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
услуги и трговија  АНИМОН ДООЕЛ Штип ул. �Ен-
гелсова� бр. 18/15, Штип. 
Фирма: Друштво за услуги и трговија АНИМОН 

ДООЕЛ Штип. 
Седиште: Штип, ул. �Енгелсова� бр. 18/15. 
Основач: Даниела Mаниќ. 
Дејности: 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 

55.52, 63.30, 15.81, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 

51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони 
складишта, малограничен промет со Бугарија. 
Неограничено овластување - потполна одговорност. 
Даниела Маниќ - управител со неограничени 

овластувања која е и застапник на друштвото во надво-
решнотрговското работење. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 268/2002.                                                                 (13956)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 256/2002 од 2.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009823?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица за трговија 
и услуги Јајлалаар Туризим увоз-извоз ДООЕЛ с. Пар-
налија, Карбинци. 
Единствен содружник е Смаил Мамут од с. Парналија. 
Управител: Смаил Мамут од с. Парналија, со неог-

раничени овластувања. 
Влог: 2.500 евра во денарска противвредност од 

152.500,00. 
Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 60.22, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнациона продажба, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Смаил Мамут-управител со не-
ограничени овластувања 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 256/2002.                                                                 (13957)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 161/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009729?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија, производство и услуги Стела трејд ДООЕЛ 
Струмица, ул. �Пиринска� бр. 4, Струмица. 
Назив на фирмата: Друштвото за трговија, произ-

водство и услуги Стела трејд ДООЕЛ Струмица. 
Скратен назив: Стела трејд ДООЕЛ Струмица. 
Седиште: ул. �Пиринска�, бр. 4, Струмица. 
Единствен содружник е Касем Томе од Струмица, 

ул. �Пиринска� бр. 4. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 

15.84, 15.85, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 51.32, 51.33, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 74.12, 74.84.  
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото 

нaстапува во свое име и за своја сметка. 
 За обврските сторени во правниот промет друш-

твото одговара со целиот свој имот. 
Касем Томе-управител со неограничени овластува-

ња и застапник во надворешнотрговскиот промет со 
неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 161/2002.                                                                 (13958)      
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 264/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009831?-8-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
превоз, трговија и услуги МАРИНЕЛА ДООЕЛ Злето-
во, бб. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/01, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 
21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 
93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 
14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки на на консигнациони складишта и реекспорт. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.  

Душтвото одговара со сиот свој имот. 
Основач и управител е Игор Михајловски од Злето-

во-без ограничување. 
 Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.   бр. 

 264/2002.                                                                 (13959)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 330/02 од 4.4.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009896?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на Трговецот-поединец за трговија Милени-
ум Лазаров Симеон Марјанчо тп Виница, ул. �Јане 
Сандански� бр. 7. 
Со Изјава од 19.03.2002 година се основа Тргове-

цот-поединец за трговија Милениум Лазаров Марјанчо 
тп Виница. 
Седиштето на ТП ќе биде во Виница  на ул. �Јане 

Сандански� бр. 7. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските на ТП кон 
трети лица основачот одговара со личниот свој имот. 
ТП ќе ја извршува следната дејност: 52.44-трговија 

на мало со предмети за домаќинство, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 330/02.                                                                     (13960)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 277/02 од 26.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03009843?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ФИСКО ДООЕЛ увоз-извоз   
Штип ул. �Широк Дол� бр. 7/12. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските друштвото одговара со сите свои 

средства. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то ќе го застапува Душка Крстиќ-управител без огра-
ничување. 
Основач е Душка Крстиќ од Штип. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.13/2, 01.12/2, 01.21, 

01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 

15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 19.30, 20.51, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.32, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1/2, 55.30/1/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.12, 71.34, 72.60, 
74.81, 74.84, 93.02, 92.63, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, застапува-
ње на странски фирми, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен превоз на стоки и патници, малогра-
ничен промет со Бугарија и СРЈ. 

 Од Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 
 277/02.                                                                     (13961)      

__________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 217/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009784?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија ЈЕЛИС ПРОМ ДООЕЛ Радовиш, �Шаин Маа-
ле� бр. 88. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 
21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 
93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 
14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки на консигнациони складишта и реекспорт. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото одговара со сиот свој имот. 
Основач и управител е Јенис Демирова од Радо-

виш-без ограничување. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 217/2002.                                                                 (13962)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 90/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009658?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  
услуги, трговија и производство Дармар увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, ул �Крушевска република� бр. 114. 
Единствен содружник на друштвото е Гелевски Мар-

јан од Струмица, ул. �Крушевска република� бр. 114. 
Дејности: 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, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 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, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.71, 92.72, 93.05, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
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15.83, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.11/4, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.41/3, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
консигнациона продажба, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови, вршење на работи во посредува-
ње на надворешнотрговскиот промет. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

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

лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 
Управител со неограничени овластувања е Гелев-

ски Марјан од Струмица, ул. �Крушевска република� 
бр. 114. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 90/2002.                                                                   (13963)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 305/2002 од 01.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009871?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија, производство и услуги ДИЈАМАНТ-М. А 
увоз-извоз ДООЕЛ ул. �Крушевска република� бр. 188, 
Струмица. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 14.21, 15.31, 15.32, 15.51, 
15.81/1, 15.81/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 24.63, 24.51, 25.21, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 
26.81, 27.21, 27.22, 27.34, 28.11, 28.51, 28.52, 28.61, 
28.63, 28.73, 28.74, 29.13, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 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, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
63.12, 65.12/3. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото за  

трговија, производство и услуги ДИЈАМАНТ-М.А 
увоз-извоз ДООЕЛ ул. �Крушевска република� бр. 188, 
Струмица, настапува во свое име и за своја сметка. 
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 

и надворешниот промет е Алекса Минилов-управител 
без ограничувања. 
Единствен содружник е лицето Алекса Минилов. 
Надворешна трговија со прехранбени стоки,  надво-

решна трговија со непрехранбени стоки, малограничен 
промет со соседните земји, посредување, реекспорт, 
застапување и консигнација, меѓународна шпедиција. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 305/2002.                                                                 (13964)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 249/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009816?-8-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
превоз, трговија и услуги ТониМ ДООЕЛ Штип, ул. 
�Јајце� бр. 41. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 
21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 
93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 
14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи,  меѓународна шпедиција и меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки на консигнациони складишта и реекспорт. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото одговара со сиот свој имот. 
Основач и управител е Тони Метрупов од Штип-

без ограничување. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 249/2002.                                                                 (13965)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 213/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009780?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  
производство, трговија и услуги СРНА 2002 ДООЕЛ 
Штип, ул. �5 Конгрес� бр. 19. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 
21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 
93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 78.63, 92.62, 14.12, 
15.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки на консигнациони складишта и реекспорт. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото одговара со сиот свој имот. 
Основач и управител е Ленче Јакимова од Штип-

без ограничување. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 213/2002.                                                                 (13966)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 247/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009814?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија и транспорт Бела Ружа ДООЕЛ увоз-извоз  с. 
Двориште, Берово. 
Основање на ДООЕЛ. 
Единствен содружник е Драги Младеновски од с. 

Двориште, Берово. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.23, 
01.25, 05.02, 15.32, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
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50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.53, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 93.02. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет се: над-

ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија, меѓународен превоз на пат-
ници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги во меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Драги Младеновски од с. Дво-
риште-управител со неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 247/2002.                                                                 (13967)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 266/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009833?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за  
производство, трговија и услуги Дартекс ДООЕЛ из-
воз-увоз М. Каменица, ул. �М. М. Брицо� бр. 3/2-11. 
Единствен содружник на друштвото е Јангелина 

Костадиновска од М. Каменица ул. �М. М. Брицо� бр. 
3/2-11. Единствениот содружник не одговара за обврс-
ките надвор од вложените средства. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 15.61, 

15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.12, 
51.13, 51.16, 51.23, 51.31, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.40, 74.12, 
74.81, 74.82, 74.83, 93.02, 93.05. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, зас-
тапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги 
во врска со меѓународниот транспорт како: меѓународ-
на шпедиција, складирање, агенциски услуги во тран-
спортот, привремен увоз-односно извоз, опрема под за-
куп-лизинг, реекспорт, комисиони работи, малограни-
чен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

друштвото одговара со сиот свој имот. 
Јангелина Костадиновска од М. Каменица-управи-

тел на друштвото без ограничување. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 266/2002.                                                                 (13968)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 209/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009776?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на Трговецот-поединец Демирали 
Асан Хасан тп - Струмица, ул. �Бетовенова� бр. 63-а, 
Струмица. 
Називот на фирмата е: Трговец-поединец Демирали 

Асан Хасан тп - Струмица. 

Седиштето  на фирмата е на ул. �Бетовенова� бр. 
63-а, Струмица. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за 
обврските одговара лично со целиот свој имот. 
Демирали Хасан-овластен потписник. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 209/2002.                                                                 (13969)      
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 83/2002 од 13.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009651?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги АБАЗОВА компани, ек-
спорт-импорт ДООЕЛ Кочани, Трговски центар блок Б. 
Основање на друштвото за производство и трговија 

со фирма: Друштво за трговија, производство и услуги 
АБАЗОВА компани, експорт-импорт, ДООЕЛ со се-
диште во Кочани, Трговски центар блок Б. Основач е 
Бојка Абазова од Кочани, која не одговара за обврските 
на друштвото. 
Основна главница-влог од 2.600 евра или 159.000 ден. 
Управител со неограничени овластувања е Бојка 

Абазова. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 

51.16, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.81, надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување, меѓународен транспорт, малогра-
ничен промет и реекспорт. 
Од  Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.    бр. 

 83/2002.                                                                   (13970)    
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3171/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047116?-6-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на трговецот-поединец на 
Авто такси ТП РОСА ТРЕЈД Африм Шазивар Исени, 
ул. �104� бр. 30, с. Љубин, Сарај. 
Дејности: 60.21-превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, 60.22-такси превоз, 60.23-превоз на 
патници во другиот друмски, сообраќај, слободен, 
60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 
Основач е Африм Исени. 
Управител е Африм Исени, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3171/02.            (21150) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2909/02 од 28.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046854?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ВИАН ДООЕЛ, ул. 
�Анкарска� бр. 31. 
Единствен содружник на друштвото е Виолета 

Поп-Русеска од Скопје. 
Дејности: 15.52, 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 

50.40, 51.15, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
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51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.60, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 
93.04, 93.05 и надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, застапување и посредување, 
консигнационо и комисионо работење, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 
Управител без ограничување е Виолета Поп-Русе-

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

2909/02.            (21151) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2460/2002 од 11.07.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02046405?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговско друштво како ДООЕЛ 
на Друштвото за производство, трговија, градежништво, 
транспорт, угостителство и услуги ЕНИС КОМ М ДОО-
ЕЛ експорт-импорт, с. Здуње, Вруток. 
Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 

15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17.51, 
17.54, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 26.22, 26.23, 
26.30, 26.40, 26.61, 26.64, 26.66, 27.45, 28.11, 28.12, 
28.51, 28.52, 28.62, 28.75, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 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, 50.50, 51.12, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 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, 52.48, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 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, 74.20/3, 74.84, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, застапување и посреду-
вање во надворешниот промет, комисионо и консигна-
ционо работење, туристички и угостителски услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Бајрами Садри од с. Здуње, 
Гостивар, управител без ограничување. 
Единствен содружник е Бајрами Садри од с. Здуње, 

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

2460/2002.                         (21152) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2747/02 од 06.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046692?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, промет и услуги ЕУРО АУТО ДОО-
ЕЛ с. Жеровјане, Боговиње. 
Основач на фирмата е Сафет Сулејмани од Тетово.  
Во правниот промет со трети лица фирмата истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот 
свој имот кој го има во фирмата. 

Управител без ограничување е Сафет Сулејмани. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.21, 52.26, 

52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 50.50, 
51.41, 51.23, 51.34, 51.53, 51.55, 51.51, 51.57, 51.70, 55.11, 
55.30, 55.30/2, 63.30, 63.40, 60.24, 60.23, 65.12/3, 50.20, 
52.47, 74.84, 15.81, 15.82, 15.89, 23.20, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.10, 11.10, 11.20, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со  неп-
рехранбени производи, застапување и посредувањево 
областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт и меѓународен транспорт и шпедиција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2747/02.            (21153) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2889/02 од 12.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046834?-3-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги АРБЕИД 2002 ДОО увоз-
извоз Куманово, ул. �Киро Фетак� бр. 2б. 
Основачи се Неат Мемиши од Куманово, ул. �Киро 

Фетак� бр. 2б и Ремизе Мемиши од Куманово, ул. Ки-
ро Фетак� бр. 2б. 
Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 

18.23, 19.30, 20.30, 20.40, 25.22, 25.24, 50.20, 50.30/2, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
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, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредништво, реекспорт, ме-
ѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Гр-
ција и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Неат Мемиши-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2889/02.            (21154) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3156/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047101?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
трговија и услуги СИНА ТОЧКА ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Њуделхиска� бр. 4, локал 2, Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 

50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување на странски фирми, посредување во 
надворешнотрговскиот промет, реекспорт, консигнаци-
ја, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници 
во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
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ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Содружници: Илинденко Стровјанов од Скопје, ул. 

�Кочо Рацин� бр. 8/12, Стефан Стровјановски од Скоп-
је, ул. �Њуделхиска� бр. 2/2-7 и Златко Стровјановски 
од Скопје, ул. �Њуделхиска� бр. 2/2-7. 
Илинденко Стровјанов-управител со неограничени 

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

3156/02.            (21155) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3126/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047071?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за вработување на инвалиди, производство, трговија и 
услуги ЕЛЕМА ДООЕЛ извоз-увоз, ул. �Стогово� бр. 
24-б, Скопје. 
Скратено: ЕЛЕМА ДООЕЛ. 
Основач: Ѓоко Пауновски, ул. �Стогово� бр. 24-б, 

со Акт од 09.06.2002 година. 
Дејности: 52.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.50, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 93.02, 45.21, 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, 15.11, 15.12, 15.51, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 24.66, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.75, 36.11, 36.13, 36.14, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 37.20, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.38, 51.39, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 93.05, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.85, 15.88, 
15.89. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен превоз на  патни-
ци, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, консигна-
ција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Алба-
нија и СРЈ.  
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица одговара лично со целиот свој 
имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешната и 

надворешната трговија е Ѓоко Пауновски, ул. �Стого-
во� 24-б, Скопје-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3126/02.            (21156) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3123/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047068?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за угостителство, трговија и услуги КАЈ ТОМЧЕ ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. �Јани Лукровски� бр. 5/1-50. 
Единствен содружник е Томчо Тасев од Скопје. 
Дејности: 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, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.64, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.82, 74.84, 92.34, 
92.72, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, изведување инвестициони работи во стран-
ство, застапување и посредување на странски и домаш-
ни фирми, консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Елена Илијадис-управител со неограничени овлас-

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

3123/02.            (21157) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3261/2002 од 11.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047206?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштво со ограниче-
на одговорност на Центар за деловна соработка ЦДС 
ДОО Скопје, ул. �Мито Хаџи Василев Јасмин� бр. 12/7, 
Скопје. 
Дејности: 74.14, 72.10, 72.20, 74.30, 74.40, 74.12, 

74.13, 72.30, 72.50, 72.60, 72.40, 71.33, 74.84, 74.83, 
74.20/5, 63.30, 63.40, 70.31, 80.42, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.25, 51.35, 
51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19. 
Друштвото е регистрирано за надворешно-трговски 

промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка.  
Лице за застапување во внатрешниот и надвореш-

ниот промет е Ефтимоски Сашо-без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3261/2002.                         (21158) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3225/02 од 10.07.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047170?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на друштво како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, градежништво, трговија и 
услуги ВИЗИОНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Стрим-
ница, Општина Желино. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 20.10/1, 26.40, 26.61, 

26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/2, 36.63, 
45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.50, 51.44, 51.53, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44, 52.46, 
52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 65.21, 71.10, 71.21, 71.31, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, унапредување на 
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увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, консиг-
нации, компензациони работи, посредување во надво-
решнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
со соседните земји Р Албанија, Р Бугарија, Р Грција и 
СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
За управител се именува Зулфи Халими-управител 

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

3225/02.            (21159) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1351 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани за промоција и развој 
на генетиката ТЕРАГЕН, со седиште во Скопје на ул. 
�Пролет� број 29. 

 Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател м-р Сашо Панов од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на создавање на услови за промовирање на гене-
тиката и нејзин развој, како и истражување на можнос-
тите за апликација на генетиката во  пренаталната ди-
јагностика. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22557) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1355 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение за социо - економски развој, со 
скратено име АСД - Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. �Никола Русински� број 6/1-15. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е не-

говиот претседател г-дин Димитар Ефтимоски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на креирање на одржлив социо-економски раз-
вој, пораст на вработеноста, осовременување на обра-
зовниот систем, пораст на животниот стандард. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22558) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1369 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани љубители на мал фуд-
бал Кисела Јабука, со скратено име Здружение на мал 
фудбал Кисела Јабука, со седиште во Скопје на ул. 
�10� број 5 - населба Кисела Јабука. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Боби Тошевски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на спој заштита на здравјето на луѓето преку по-
пуларизација на малиот фудбал. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 30.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 

168/02.                                                         (22559) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1368 се запишува здружението на 
граѓани Уметност Рефлексија, со седиште во Скопје на 
ул. �Желево� број 3/1-5. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-ѓа Пандора Апостолска од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на спој на сите културни вредности заедно пре-
ку стилизација на оригинални народни носии кои ег-
зистираат на територијата на Република Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 29.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22560) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1367 се запишува здружението на 
граѓани Асоцијација за пријателство на народите на 
Балканот, со седиште во Скопје на ул. �Стале Попов� 
број 9-2-51. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Рубенс Наумовски од Ох-
рид. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на подобрување на условите за општа популари-
зација меѓу народните кои живеат на Балканот, а кои 
ги поврзува историското минато како и современиот 
развој, традицијата и добродетелите на тие народи, 
нивните култури, едукативни и духовни врски. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 26.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22561) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1365 се запишува здружението на 
граѓани Центар за превентива и едукација на деца и 
млади, со скратено име ЦПЕДМ, со седиште во Скопје 
на ул. �Иван Аговски� број 10/1/7. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Даниела Манева од Радовиш. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување и развој на програми за правата 
на децата и младите преку имплементирање на Конвен-
цијата за правата на децата во Република Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 26.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 

149/02.                                                                      (22562) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1362 се запишува здружението на граѓани 
Хуманитарна Организација центар за борба против без-
дмоништвото НОВ ДОМ, со скратено име НОВ ДОМ,со 
седиште во Скопје на ул. �Титовелешка� број 38. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Љупчо Цветковски од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на обезбедување севкупна општествена грижа и 
помош на лицата без дом. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22563) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1360 се запишува здружението на 
граѓани ЦЕРЕБРИ - Здружение на граѓани за помош на 
лица со посебни потреби, со седиште во Скопје на ул. 
�Тоне Томшиќ� број 25. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Бранко Здравковски од 
Скопје. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на помош на лицата со посебни потреби во нив-
ната рехабилитација и ресоцијализација во општеството. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 23.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22564) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1364 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани на мелничари, кораџии, пекари, 
слаткари и бурегџии �МЕКОПЕСЛА�, со скратено име 
МКСПБ �МЕКОПЕСЛА�, со седиште во Скопје на ул. 
�Партизански одреди� број 86-Општина Карпош. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Милан Ристевски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на негување и одржување на традиционалните 
обичаи и соработка на членовите на пекарите, мелни-
чарите, скараџиите, слаткарите и бурекџиите. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22565) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1358 се запишува здружението на граѓани 
ЛИМ - ПИД - Асоцијација за развој на урбани субкулту-
ри, со седиште во Скопје во Капан Ан, лок. бр. 3. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е не-

говиот претседател г-ѓа Елеонора Стојановиќ од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на истражување, стимулирање и промовирање 
на урбаните младински субкултури, како и промовира-
ње на алтернативни правци во областа на културата и 
уметноста. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22566) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1363 се запишува здружението на 
граѓани Македонски Медиумски Совет, со скратено 
име ММС, со седиште во Скопје на ул. �Даме Груев� 
број 1 - 6/3. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Мето Јовановски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на давање придонес во одбраната на слободата 
на изразувањето во печатените и електронските медиу-
ми, заштита на јавното мислење од манипулации и зло-
употреби, како  и постигнување на меѓународна плат-
форма за независните медиуми. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22567) 

__________ 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 118 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација Форум Цивилен 
Мировен Сервис, со седиште во Бон - СР Германија. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација Форум Цивилен Мировен Сервис во Република 
Македонија е во Скопје на ул. �Теодосиј Синаитски� 
број 30 Б. 
Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 

на странската организација Форум Цивилен Мировен 
Сервис, е г-дин Хајко. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Форум Цивилен Мировен Сервис 
во Република Македонија се однесуваат на помош во 
развој на непрофитните проекти од областа на интерет-

ничките програми помеѓу различити етнички групи, 
помагање на локалните невладини организации кои ра-
ботат на овие проекти. 
Подружницата на странската организација Форум 

Цивилен Мировен Сервис, стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 25.06.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22572) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 60/2002 од 12.07.2002 година, отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија, транспорт и услуги �ГАЛ-
ТРЕЈД� ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22322) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 54/2002 од 12.07.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, занаетчиство, трговија на голе-
мо и мало и услуги �ЛЕУТРИМ-КОМЕРЦ� експорт-
импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22324) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 56/2002 од 12.07.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Трговија-промет на 
мало со текстил и конфекција ТП �АКСУ� трговец поеди-
нец, Капроли Демирали Шабан од Гостивар, но истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22325) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 34/2002 од 11.07.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
на големо и мало �Слога пром� ЦО од Гостивар, но иста-
та не се спроведува поради немање на имот, па отворена-
та стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22326) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 53/2002 од 12.07.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за градежништво, инженеринг и трговија увоз-из-
воз �ВЕЛ-АНИКОМ� од Велебрдо-Гостиварско, но ис-
тата не се спроведува поради немање на имот, па отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22327) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 47/2002 од 12.07.2002 година, отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија и превоз �ЛИНДИ-ЕКСПРЕС� ДОО експорт-
импорт од Дебар, со седиште во с. Селокуќи и истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22328) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 57/2002 од 12.07.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
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јатие за производство, трговија, транспорт, туризам и 
услуги �АРУЧИ-СЦ� ДОО експорт-импорт од с. Врап-
чиште-Гостиварско, но истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, трговија, транспорт, туризам и ус-
луги �АРУЧИ-СЦ� ДОО експорт-импорт од с. Врап-
чиште-Гостиварско се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22329) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 58/2002 од 12.07.2002 година, отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги �БАЗАР-1� ЦО ек-
спорт-импорт од с. Долна Бањица-Гостиварско, но иста-
та не се спроведува поради немање на имот, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22330) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 52/2002 од 12.07.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговија 
на мало - Мини маркет �ФАТОН� ТП Џумали Хетем 
Ибраими од Гостивар, но истата не се спроведува пора-
ди немање на имот, па отворената стечајна постапка 
над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22331) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 59/2002 од 12.07.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија, транспорт и услуги �ЈЕТИ КОМПАНИ� 
Хисен увоз-извоз ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22332) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 55/2002 од 12.07.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Производ-
но, трговско и услужно друштво ЕННУР КОМПАНИ 
Ѓулнеар ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се спрове-
дува поради немање на имот, па отворената стечајна 
постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (22333) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 240/2001 од 12.09.2001 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за надворешно трговски промет �ТРИСТАР� ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Партизанска� бр. 59 и жиро 
сметка 40100-601-399033, па истата не се спроведува и 
се заклучува отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие �ТРИСТАР� ДОО Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22281)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 134/02 

од 2.07.2002 година, над Трговецот поединец за трговија 
на мало Зора Н. од Битола, ул. �Партизанска� бр. 39/8 - 
Трег. бр. 000471 Мвс01000471 со дејност трговија и жи-
ро сметка 500-0000002857-89 при Стопанска банка Бито-
ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22269) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 182/02 

од 10.07.2002 година, над Приватното претпријатие за 

производство, трговија на големо и мало услуги 
�Шкорпион Кидс� од Битола, ул. �Скопска� бр. 19/21 
Трег. бр. 1-6057, со дејност трговија и жиро сметка 
40300-601-26817 при ЗПП Битола, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22270) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 163/02 

од 8.07.2002 година, над Трговското друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало услуги Петковски 
Коче �Агротрејд� ДООЕЛ од Битола, ул. �Партизан-
ска� бр. 59/28, со дејност трговија и жиро сметка 500-
0000002505-78 при Стопанска банка Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22271) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 173/02 

од 10.07.2002 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало �Кон-ел комерц� 
ДООЕЛ Битола, ул. �Кристијан Карпош� бр. 14, со деј-
ност трговија на мало и жиро сметка 40300-601-63384 
при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22272) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 185/02 од 

10.07.2002 година, над Друштвото за промет на големо и 
мало �Хар-пром� Харалантие Битола, ул. �Никола Тесла� 
бр. 51, Трег. бр. 01006699?-8-01-000 со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-7550 при ЗПП Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22273) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 179/02 

од 26.07.2002 година, се поведува претходна постапка 
на постапката за утврдување на причините за отворање 
на стечајна постапка над должникот Лимена Амбалажа 
�Плам-Бит� АД - Битола со жиро сметка 40300-601-
2939 во Агенцијата за работа со блокирани сметки. 
За стечаен судија се определува Симеон Шопов, су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање стечајна постапка на ден 4.09.2002 
година во 12,30 часот, во судница бр. 31 на овој суд. 
За привремен стечаен управник се определува Љубе 

Стојановски од Битола, ул. �Васил Брклевски� бр. 38, со те-
лефонски број 047 261-021 и мобилен телефон 070 688 714. 
Се повикуваат должниците на должникот со своите 

обврски и должниковите солидарни должници или га-
ранти без одлагање да ги исполнат кон должникот. 
Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 

ден 26.07.2002 година. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22275) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 110/2002 

од 1.07.2002 година, отвори стечајна постапка према Друш-
твото за транспорт, трговија и услуги �БАК ТРАНС� ДОО 
увоз-извоз Прилеп, на кеј �9-ти Септември� бр. 70/7/2, за-
пишан во регистарска влошка 01006245?-3-06-000 на Ос-
новниот суд Битола со основна дејност одржување на поп-
равка на моторни возила со жиро сметка 300020000164935 
во Комерцијална банка - Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучу-

ва поради што должникот должи само на основачите. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22276) 

___________ 
 
Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува де-

ка со решение Ст. бр. 6/2002 од 30.05.2002 година е от-



Стр. 74 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2002 
 
ворена стечајна постапка над должникот Акционерско-
то друштво за модна конфекција �ВАТЕКС� п.о. извоз-
увоз од Валандово, со жиро сметка бр. 41301-601-1263 
која се води кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки. 
Закажаното рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања како и за извештајното ро-
чиште се одлагаат и тоа:  
Рочиштето за испитување и утврдување на пријаве-

ните побарувања на собир на доверители се презакажу-
ва за ден 25.9.2002 година, со почеток во 11,30 часот во 
сала бр. 9, во Основниот суд Гевгелија во Гевгелија. 
Рочиштето за поднесување извештај (извештајното 

рочиште) се презакажува за ден 10.10.2002 година со 
почеток во 11,30 часот во сала бр. 9, во Основниот суд 
Гевгелија во Гевгелија. 
Огласот да се објави во �Службен весник на Репуб-

лика Македонија� и на огласна табла на Основниот суд 
Гевгелија во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (22384) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 248/2002 од 10.07.2007 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �ХАНИ-КОМ� ИГОР 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Никола 
Русински� бр. 9б и жиро сметка 40120-601-174373, ис-
тата не се спроведува и се заклучува отворената стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги �ХАНИ-КОМ� ИГОР ДООЕЛ увоз-
извоз, Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22364)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 183/02 

од 9.07.2002 година, над ПТ �Вега Комерц� Битола, 
Трег. бр. 1-2179, со дејност превоз и жиро сметка 
40300-601-156991 при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22780) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

118/2002 од 05.07.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги ИЛКО Јованоски Илија ДООЕЛ, со се-
диште на ул. �Илинденска� бб, Крушево, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01004026?-8-03-000 во Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка 20000002 1793661 во Сто-
панска банка АД Скопје-Филијала Крушево, со основна 
дејност поправка на часовници и накит. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22860) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

117/2002 од 05.07.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот ТП Александар Габриела Диме 
Новеска Друштво за производство, со седиште на ул. 
�Кочо Миленку� бр. 71, Крушево, запишан во регис-
тарска влошка бр. 01011826-6-01-00 во Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка 200000034473889 во Сто-
панска банка АД Скопје-Филијала Крушево, со основ-
на дејност трговија на мало во продавници претежно со 
храна, пијалаци и тутун. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22861) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 
130/2002 од 09.08.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према Трговското друштво за производство, промет 
и услуги на Најдоска Гордана ДИЗИПРОМ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Добре Иваноски� 
бр. 5, запишан во регистарска влошка бр. 01008709??-
9-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
41100-601-28463 во Агенција за работа со блокирани 
сметки Прилеп, со основна дејност архитектонски ин-
жинерински активности и соодветни технички услови. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22862) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

137/2002 од 06.08.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према ТП за трговија на мало со текстил и конфек-
ција Стојка Славко Димитриоска ЈУЛИЈА Прилеп, со 
седиште на ул. �Орде Чопела� бр. 83, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 000467МБС01000467 форма 6 во 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка 3000200008 
3843 во Комерцијална банка АД Скопје-Филијала При-
леп, со основна дејност трговија на мало со текстил и 
конфекција. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22863) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

95/2002 од 06.08.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, промет и 
услуги КИВПРОМ увоз-извоз Киро Стојаноски, со се-
диште на ул. �Стеван Стеваноски� бр. 7, запишан во 
регистарска влошка бр. 01008718?-03-000 во Основни-
от суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-31780 во 
Агенција за работа со блокирани жиро сметки Прилеп, 
со основна дејност производство на макарони, кори, 
кадаиф, јуфки и слични тестенини. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22864) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

131/2002 од 14.08.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према Трговец поединец за промет на мало Чунко-
ски Михајло Кочо МАЈО КОМЕРЦ Крушево ТП, со се-
диште на ул. �Нико Доага� бр. 15, запишан во регис-
тарска влошка бр. 01001534??-6-01-000 во Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка 200000027353216 во 
Стопанска банка АД Скопје-Филијала Крушево, со ос-
новна дејност друга трговија на мало во продавници со 
мешовита стока. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22865) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

113/2002 од 08.08.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Производно трговско претприја-
тие СТАДИОН КОМЕРЦ увоз-извоз Прилеп П.О. При-
леп, со седиште на ул. �Моша Пијаде� бр. 151, запишан 
во регистарска влошка бр. 1-8832 во Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка 41100-601-35865 во Агенција 
за работа со блокирани сметки, со основна дејност тр-
говија на мало со разни животни продукти и производи 
за домашни потреби. 
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Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот нема имот за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22866) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

79/2002 од 08.08.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за превоз, трговија, услуги 
и производство КОШАВА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, 
со седиште на ул. �Моша Пијаде� бр. 11, запишан во 
регистарска влошка бр. 01013239?-8-06-000 во Основ-
ниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-54731 во 
Агенција за работа со блокирани сметки, со основна 
дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува, поради престојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (22867) 

_______________________________________________ 
 

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

решението на овој суд II. Л. бр. 190/2002 од 12.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, меѓународна и внат-
решна трговија и конс. �ДИНАРА� ЦО од Скопје, ул. 
�Видое Смилевски Бато� бр. 21/30, со жиро сметка 
40100-601-73837. 
За ликвидатор се определува лицето Стојка Јанев-

ска од Скопје, ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 21/30. 
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.              (22373)     

___________ 
 
Ликвидаторот Нагиб Тоска од Скопје, ул. �Никола 

Грчето� бр. 6/24, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1721/2002, објавува дека Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги  ИНВЕСТ МАРКЕТ Нагиб и други 
ДОО увоз-извоз Скопје, со жиро сметка бр. 
530010100153015 отворена при Охридска банка, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок по објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот 
со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од објавувањето на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22336) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 2804/2002, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги  АМБИЕНТ експорт-
импорт Весна ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 
300000000190932 отворена при Комерцијална банка 
АД 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 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22716) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот 

регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 2975/2002, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало СОКОЛОВА 
Радка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со жиро сметка 
бр. 300000000107318 КБ отворена при Комерцијална 
банка АД 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 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22717) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 2871/2002, објавува дека Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги  СМАИЛОВИЌ ТРАНС 
2000 Есад ДООЕЛ увоз-извоз с. Батинци, Скопско, со 
жиро сметка бр. 200000032779590 отворена при Сто-
панска банка АД 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 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22718) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3559/2002, објавува дека Трговското 
друштво на големо и мало увоз-извоз МАК-СИРОВИ-
НА Маријан ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 40100-
601-35753 отворена при Агенција за блокирани сметки, 
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 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22719) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3405/2002, објавува дека Друштвото за 
трговија, производство и услуги  ГЕНЕКС-КРИСТАЛ 
Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со жиро сметка бр. 
300000000303937 отворена при Комерцијална банка 
АД 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 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22720) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 222/2001 од 13.06.2001 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за инжинеринг, промет и транспорт 
�ЗОКИ� ц.о. Скопје, ул. �Стогово� бр. 27-а, со жиро 
сметка 40120-601-65779. 
За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-

ревски од Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 109-3/34. 
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-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22736)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 100/2002 од 18.04.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство и промет �КОКИ� 
експорт-импорт ц.о. од Гостивар, ул. �Живко Брајков-
ски� бр. 67, со жиро сметка 41510-601-15507. 
За ликвидатор се определува лицето Манојлоски 

Ќире од Гостивар, ул. �Живко Брајкоски� бр. 69. 
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.              (22859)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 161/2002 е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги �ВЕНИ АГ� ДОО ек-
спорт-импорт Неготино, с. Добри Дол-Гостивар, со жи-
ро сметка 41510-601-54432. 
За ликвидатор се определува лицето Манојлоски 

Ќире од Гостивар, ул. �Живко Брајкоски� бр. 69. 
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.              (22858)     

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4035/2002 и влошка 
бр. 0203121?-8-01-000 од 19.07.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија, угостител-
ство и услуги ХИТ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Тетово, 
ул. �Љ. Б. Пиш� бб, 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 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                            (22907) 
_______________________________________________ 

 
НОТАРСКИ ОГЛАСИ  

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 
2576, нива петта класа, во м.в. �Село�, со површина од 
вкупно 317 м2, КО Љубанци и парцела К.П. бр. 2834/1, 
нива петта класа во м.в. �Стара Манастирец� со повр-
шина од 651 м2, дека сосопствениците на наведената 
парцела Кикеркова Ерна со живеалиште во Скопје, на 
ул. �Мито Хаџивасилев� бр. 26/38 и Александар и Љу-
бомир Кикеркови, со стан на иста адреса ја продаваат 
наведената парцела по цена од 70,00 денари по еден 
метар квадратен.  
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидени со Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена, 
од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купоп-
родажната цена во нотарски депозит. 
Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг ку-

пувач.            (22335) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 
290/2, нива втора и трета класа, во м.в. �Село�, со повр-
шина од вкупно 4000м2, КО Идризово, дека сопствени-
кот на наведената парцела, Катерина Дејановиќ, со жи-
веалиште во Скопје, бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 
77/1-11, ја продава наведената парцела по цена од 
155,00 денари по еден метар квадратен.  
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидени со Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена, 
од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купоп-
родажната цена во нотарски депозит. 
Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг ку-

пувач.            (22350) 
__________ 

 
Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево, 

парцела бр. 602, во м.в. �Локчињата�, шума, со повр-
шина од 998м2, во КО Прждево, парцела бр. 603, во 
м.в. �Локчињата�, нива, со површина од 2755м2, во КО 
Прждево, парцела бр. 1557, во м.в. �Наново�, интензив-
но лозје, со површина од 3990 м2, во КО Прждево, 
сопственост на Јованова Љубица од Кавадарци, ул. 
�Киро Крстев� бр. 73. 
Цена на продажба 101.950,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно,го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                                                          (22382) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, нива на м.в. �Ка-
пина�, лоцирана на К.П. бр. 356/1, КО Косел, површина 
од 1214 м2, сопственост на Аполески Бобан од с. Косел, 
за продажна цена од 80,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава, пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на 
понудата-огласот во �Службен весник на РМ�. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид, �Македонски 
Просветители�- 8 (мезанин).          (22577) 

__________ 
 

Сопствениците Апостолоска Мирослава од Прилеп, 
ул. �Марксова� бр. 104 и Гркоска Виолета од Прилеп, 
ул. �Шар Планина� бр. 15, продаваат 5000м2од земјодел-
ско земјиште, заведено во Имотен лист бр. 12458 за КО 
Прилеп, парцела бр. 2609. Вкупната површина на земјо-
делското земјиште изнесува 9397м2. Купопродажната 
цена за еден метар квадратен изнесува 30,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифов-
ски� бр. 8, Прилеп.                        (22578) 

__________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-
јиште, на сите субјекти со право на првенствено купува-
ње, сосопствениците на по 1/3 идеален дел, Смилевски 
Апостол, Димишковски Данило и Калабакова Мара им 
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нудат на продажба нива, 5 класа, устроена на К.П. бр. 
1648, план 6, скица 18, со вкупна површина од 3255м2, 
во м.в. �Раштевица�, упишана во ПЛ 204 за КО Раштак, 
за вкупна купопродажна цена од 310.000,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 

договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на 
промет и трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, 
со седиште на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 
30 дена, сметано од денот на огласувањето на оваа по-
нуда.            (22726) 

__________ 
 

Се продава недвижност: К.П. 13075, на м.в. �Винар-
ски Пат�, пасиште, класа 2, површина 20293м2, К.П. 
13075, на м.в. �Винарски Пат�, под објект,  површина 
118м2, К.П. 13076, на м.в. �Винарски Пат�, ливада, кла-
са 2, површина 4332м2, К.П. 13078, на м.в. �Винарски 
Пат�, пасиште, класа 4, површина 2275м2, К.П. 13079, 
на м.в. �Винарски Пат�, ливада, класа 4, површина 
9156м2, К.П. 13080, на м.в. �Винарски Пат�, ливада, 
класа 4, површина 4978м2, К.П. 13086, на м.в. �Винар-
ски Пат�, ливада, класа 4, површина 2459м2, К.П. 
13088, на м.в. �Винарски Пат�, нива, класа 4, во  повр-
шина од 8536м2, кој имот е подробно опишан во ПЛ бр. 
10811 за КО Битола, сопственост на Трајан Нешковски 
од Битола, за вкупна купопродажна цена од 15.000,00 
евра во денарска противвредност. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот, предмет на продажбата, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на предим-
ство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангелковска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                        (22718) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 0923628 издаден од СВР-Скопје на име 
Јовческа Сонја, ул."Атанас Илјовски" бр. 20, Скопје.    

                                                                 (22784) 
Пасош бр. 589527 издаден од СВР-Тетово на име 
Муареми Јакуп, ул. "Полог" бр. 46, Тетово.        (22788) 
Пасош бр. 1486159 издаден од СВР-Тетово на име 
Халили Хабиб, с. Вејце, Тетово.                      (22789) 
Пасош бр. 739864 издаден од СВР-Тетово на име 
Бислими Седула, ул. "146" бр. 38, Тетово.           (22790) 
Пасош бр. 1440609 издаден од СВР-Куманово на име 
Телфие Миртезани, с. Слупчане, Куманово.       (22792) 
Пасош бр. 1282510 издаден од СВР-Гостивар на име 
Шериф Сефери, с. Чегране, Гостивар.                  (22793) 
Пасош бр. 538356 издаден од СВР-Скопје на име Зе-
нељи Зеќир, ул. "Жегљане" бр. 9-а,Скопје.             22794 
Пасош бр. 1291745 издаден од СВР-Скопје на име Ја-
шар Суварес, ул. "Шуто Оризари" бр. 52, Скопје. 

                                                                    (22797) 
 Дипломатски пасош бр. Д0002060 издаден од  МНР 
на име Аљоша Беговски, Скопје.                          (22799) 
Пасош бр. 398263 издаден од СВР-Скопје на име Јо-
ван Ѓорѓиески, ул. "Струма" бр. 2/1-2,Скопје.22808 
Пасош бр. 1401995 издаден од СВР-Тетово на име 
Амети Фадил, с. Гургурница, Тетово.       (22812) 
Пасош бр. 1059315 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојче Живановски, ул. "Будимпештанска" бр. 9-б, 
Скопје.                                                                   (22838) 

Пасош бр. 1164657 издаден од СВР-Скопје на име 
Мустафа Афрдита, ул."Брсјачка Буна" бр.153, Скопје.
                                                                    (22844) 
Пасош бр. 1354045 издаден од СВР-Скопје на име  
Авдил Абдула, с. Кондово, Скопје.                       (22845) 
Пасош бр. 0478442 издаден од СВР-Скопје на име 
Олга Градишка Теменугова, ул. "Васил Главинов" 
бр.3/3-6, Скопје.                                                     (22848) 
Пасош бр. 1142714 издаден од СВР-Скопје на име 
Ида Теменугова, ул. "Васил Главинов" бр. 3/3-6, Ско-
пје.                                                                    (22849) 
Пасош бр. 1192202 издаден од СВР-Скопје на име 
Сафет Камбери, с. Радуша, Скопје.                       (22853) 
Пасош бр. 1202557 издаден од СВР-Тетово на име 
Бујамин Бајрами, с. Одри, Тетово.                        (22854) 
Пасош бр. 1688536 на име Садри Реџевски, с. Му-
синци, Битола.                                                     (22868) 
Пасош бр. 1085317 на име Јовеска Жана, ул."Г. Јан-
кулоски" бр. 41, Прилеп.                                      (22895) 
Пасош бр. 978015 на име Сафет Шерифи, с. Романов-
це, Куманово.                                                     (22897) 
Пасош бр. 697921 на име Николов Тошо, ул."1-ви 
Мај" бр. 8, Струмица.                                     (22898) 
Пасош бр. 1435154 издаден од Амбасада на РМ. во 
Бон на име Стубнер Анифе, Струмица.       (22899) 
Пасош бр. 582663 на име Рустемова Демирана, 
ул."Козјак" бр. 33, Битола.                                      (22901) 
Пасош бр. 1350115 на име Исеини Мујадин, с. Лакај-
ца, Гостивар.                                                     (22904) 
Пасош бр. 1515888 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајрами Зеќирија, ул. "Дижонска 23" бр.19-б, Ско-пје.
                                                                    (22913) 
Пасош бр. 1046436 издаден од СВР-Куманово на име 
Рушити Диљавер, с. Черкези, Куманово.             (22914) 
Пасош бр. 533011 издаден од СВР-Скопје на име Ве-
ликов Јани, ул. "Јане Сандански" бр. 35/4-9, Скопје. 

                                                                   (22916) 
Пасош бр. 1127811 издаден од СВР-Скопје на име Ра-
мадани Елвис, ул. "Македонска Косовска ударна бри-
гада" бр. 11/71, Скопје.                        (22917) 
Пасош бр. 1401075 издаден од СВР-Тетово на име 
Адеми Рабуш, ул. "Благоја Тоска" бр. 70, Тетово. 

                                                                    (22918) 
Пасош бр. 1123604 издаден од СВР-Скопје на име Ра-
мадани Елез, ул. "Македонско Косовска ударна бри-
гада" бр. 11/71, Скопје.                       (22919) 
Пасош бр. 433133 издаден од СВР-Скопје на име Хи-
сени Илвије, с. Вртекица, Скопје.            (22922) 
Пасош бр. 1117447 издаден од СВР-Скопје на име 
Игор Ивановски, ул. "Рилски Конгрес" бр. 97, Скопје.
                                                                    (22929) 
Пасош бр. 1132145 издаден од СВР-Скопје на име 
Абази Вулнет, ул. "Борис Кидриќ" бр. 3/6-12, Скопје.
                                                                    (22930) 
Пасош бр. 1274308 издаден од СВР-Скопје на име 
Зендељи Неџат, с. Грчец, Скопје.           (22931) 
Пасош бр. 1393568 издаден од СВР-Скопје на име 
Љутви Пајазити, ул. "Антон Попов-4"  бр.9, Скопје.   

                                                                  (22932) 
Пасош бр. 836219 издаден од СВР-Скопје на име 
Петрушевска Татјана, ул. "М..Х.Јасмин" бр. 24/13, 
Скопје.                                                                    (22933) 
Пасош бр. 1344285 издаден од СВР-Куманово на име 
Насуфи Авни, с. Сопот, Куманово.         (22934) 
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Пасош бр. 1307209 на име Стојанов Златко, ул. "Сла-
веј Планина" бр. 4, Прилеп.                      (22954) 
Пасош бр. 1061018 на име Стојаноски Дејан, ул." К. 
Пајмакоски" бр. 24-2/4, Прилеп.        (22955) 
Пасош бр. 1338681 на име Села Едип, с. Џепин, Ст-
руга.                                                                    (22961) 
Пасош бр. 1338999 на име Ајро Леонард, Струга. 
                                                                    (22962) 
Пасош бр. 1558798 на име Василески Васко, Гости-
вар.                                                                    (22963) 
Пасош бр. 531972 на име Маир Деде, ул."Венец" бр. 

2, Дебар.                                                     (22965) 
Пасош бр. 1187123 издаден од УВР-Тетово на име 
Беадини Хавуше, с. Порој, Тетово.            (22966) 
Пасош бр. 1224600 издаден од УВР-Тетово на име 
Вељановски Станко, с. Беловиште, Тетово.         (22968) 
Пасош бр. 1523296/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Чефајете Сума, ул. "Бутелски Венец" бр. 33, нас. Шуто 
Оризари, Скопје.                                 (22969) 
Пасош бр. 1394555 издаден од УВР-Скопје на име 
Сопа Беким, с. Батинци, Скопје.                      (22970) 
Пасош бр. 63112 издаден од УВР-Тетово на име Кад-
рија Сефер, с. Стримница, Тетово.              (22973) 
Пасош бр. 1393745/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Љасељ Игор, ул. "Вардарска" бр. 22-а, Скопје.  ( 22976) 
Пасош бр. 1658937 на име Сулоски Музафер, с. Бо-
ровец, Струга.                                                          (22833) 
Пасош бр. 1160704/98 на име Алиу Мевлуди, с. Ка-
лиште, Струга.                                                        (23055) 
Пасош бр. 1754533 на име Ивана Радуловиќ, ул. "3 
МУБ"бр. 673/4, Куманово.                                     (22827) 
Пасош бр. 1086407/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Стеваноски Зоки, бул. "АВНОЈ" бр. 24/2-19, Скопје.    

                                                                 (23027) 
Пасош бр. 965917/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Мусип Алиловиќ, ул. "М. Митевски" бр. 11/1-2, Ско-
пје.                                                                    (23045) 
Пасош бр. 133501/93 издаден од СВР-Скопје на име 
Меновска Марија, ул. "Ф. Прешерн" бр. 213, Скопје. 

                                                                    (23047) 
Пасош бр. 1516153/01 издаден од Хрватска на име 
Таир Божа, Скопје.                                     (23048) 
Пасош бр. 0718090 издаден од СВР-Скопје на име 
Јулијана Анчевска, ул. "Грица  Војвода" бр. 6-а, Ско-
пје.                                                                    (23050) 
Пасош бр. 875519/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Трпевски Перо, ул." 4 Јули" бр. 117 б, Скопје.    (23052) 
Пасош бр. 1278007/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Селман Селман, ул. "Шуто Оризари" бр. 90, Скопје.  

                                                                   (23054) 
Пасош бр. 1106373/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Имри Адеми, с. Никиштани, Скопје.       (23058) 
Пасош бр. 1758757 на име Ивановска Марина, Ре-сен.

                                                                    (23084) 
Пасош бр. 141266 на име Неџипоски Асим, Ки-чево.

                                                                    (23085) 
Пасош бр. 0124983 издаден од СВР-Скопје на име Ја-
кимовски Жарко, ул. "М. Мијалковиќ" бр. 30, Скопје.
                                                                    (23088) 
Чекови од тековна сметка бр. 03051020 од бр. 000-

8000605600 до бр. 0008000605602 издадени од Комер-
цијална банка на име Младеновски Будимир, Скопје. 

                                                                   (22783) 

Чекови од тековна сметка бр. 220-840-15342/62 од бр. 
0000669908 до бр. 0000669916 и од бр. 0000782944 до 
бр. 0000782949  издадени од Македонска банка на име 
Благоја Павловски, Скопје.        (22785) 
Чекови од тековна сметка бр. 12720288 со бр. 0008-

000612017 и бр. 0008000612018 издадени од Комерци-
јална банка на име Даркоска Јованка, Скопје.     (22787) 
Чекови од тековна сметка бр. 98899 од бр. 0019000-

501791 до бр. 0019000501799 издадени од Комерцијал-
на банка на име Козаровска Маргарита, Скопје. (22912) 
Чекови од тековна сметка бр. 2769980 со бр. 730045, 

730046 и бр.730047 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Тодоровска Вада, Скопје.      (22967) 
Чекови од тековна сметка бр. 12750493 со бр. 54159-

89 и 5415990 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Сандра Томановиќ, Скопје.           (23042) 
Чекови од тековна сметка бр. 3392468 од бр. 773136 
до 773139 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Крстевски Стеван, Скопје.            (23046) 
Чекови од тековна сметка бр. 8071000-210004 од бр. 

2039 до бр. 2059 на име Јанев Кирил, ул. "Маршал 
Тито" бр. 18, Струмица.                        (23060) 
Работна книшка на име Бакиовски Ќенан, Скопје. 
                                                                    (22796) 
Работна книшка на име Стеван Гешоски, Скопје. 
                                                                    (22798) 
Работна книшка на име Гоце Давчев, ул" Ц. Димов" 
бр. 84, Штип.                                       (22809) 
Работна книшка на име Рушити Адиље, Кичево. 
                                                                    (22822) 
Работна книшка на име Милошески Генчо, Гостивар. 

                                                                   (22823) 
Работна книшка на име Спасевски Зоран, Скопје. 
                                                                   (22842) 
Работна книшка на име Ристов Александар, 
ул."Брегалница" бр. 11, Битола.                      (22869) 
Работна книшка на име Каламатоски Благоја, Охрид.

                                                                    (22870) 
Работна книшка на име Спироски Младен, с. Косел, 
Охрид.                                                        (22871) 
Работна книшка на име Спироска Марика, с. Косел, 
Охрид.                                                      (22872) 
Работна книшка на име Нухији Ќазиме, ул."Б. Аџија" 
бр. 4, Куманово.                                        (22874) 
Работна книшка на име Љубен Тасев, Кочани.(22811) 
Работна книшка на име Атанасова Марија, Гевгелија.

                                                                    (22884) 
Работна книшка на име Питиќев Тодорче, ул"К. Пеј-
чиновиќ" бр. 17, Велес.                       (22888) 
Работна книшка на име Емини Неџбедин, с. Д. Ба-
њица, Гостивар.                                       (22891) 
Работна книшка на име Ибраими Фејзула, ул."72" бр. 

9, Гостивар.                                                     (22892) 
Работна книшка на име Исамедин Шакир, Скопје. 
                                                                    (22909) 
Работна книшка на име Смилевска Аница, Скопје.     

                                                                (22910) 
Работна книшка на име Марија Митева Стојковиќ, 
Скопје.                                                        (22911) 
Работна книшка на име Спасовска Јасминка, Скопје.

                                                                    (22925) 
Работна книшка на име Сихане Рамани, Скопје. 
                                                                    (22935) 
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Работна книшка на име Петреска Стојна, с. Белчиш-
та, Охрид.                                                    (22936) 
Работна книшка на име Стоименов Киро, Виница. 
                                                                   (22937) 
Работна книшка на име Костадин Воданов, Гевгелија.

                                                                   (22941) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Благоја, 
ул."Велебит" бр. 53, Прилеп.                      (22944) 
Работна книшка на име Илиоски Ристо, Струга. 
                                                                    (22945) 
Работна книшка на име Ристоски Вуке, Тетово. 
                                                                               (22951) 
Работна книшка на име Емин Хани, Струга.     22953 
Работна книшка на име Мустафоска Анета, Скопје.

                                                                    (22977) 
Работна книшка на име Ангел Митрушев, ул. "Г. 
Делчев" бр. 39, Св. Николе.                      (23065) 
Воена книшка на име Тони Петров, Гевгелија. 
                                                                   (23070) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ЕУЦ "Мо-
ша Пијаде" на име Крстевска Габриела, Скопје.(22791) 
Свидетелство на име Петровски Оливер, Куманово.

                                                                    (22801) 
Свидетелство на име Пера Станојковиќ, Куманово.     

                                                                (22802) 
Свидетелство од 1 и 2 година на име Миќереме Ну-
хији, Куманово.                                   (22803) 
Свидетелство од  8 одделение на име Дејан Ковачки, 
Берово.                                                      (22804) 
Свидетелство од 4 одделение на име Ефтимовска Не-
вена, Делчево.                                         (22805) 
Свидетелство од 6 одделение на име Митревски Ни-
кола, Делчево.                                        (22806) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "26-ти 
Јули "-Ш.Оризари на име Малики Орхан, Скопје.(22811) 
Свидетелство на име Рупатоска Анамша, Велес. 
                                                                    (22813) 
Свидетелство на име Наумоски Мирослав, При-леп.

                                                                    (22816) 
Свидетелство на име Шенсат Ајрадина, Мак. Брод.   

                                                                  (22820) 
Свидетелство за трети степен трговско на име Сто-
јаноска Снежана, Мак. Брод.           (22821) 
Свидетелство на име Куртиш Емра, Гостивар. 
                                                                    (22824) 
Свидетелство на име Џафери Ферди,Тетово. 22825 
Свидетелство за 3 година издадено од МУЦ "Др. 
Панче Караѓозов" на име Ибрахими Шќипе, Скопје.     

                                                                (22830) 
Свидетелство-а: од 5 одделение на име Махмуди 
Енсар, Гостивар.                                       (22839) 
Свидетелство од 2 година на име Наташа Петровска, 
Крива Паланка.                                       (22873) 
Свидетелство од 3 година на име Јумеровска Лидер, 
Куманово.                                                     (22875) 
Свидетелство на име Рамадани Дрита, Куманово. 
                                                                    (22877) 
Свидетелство на име Петровски Тони, Делчево. 
                                                                    (22878) 
Свидетелство на име Ивановски Тони, Кочани. 
                                                                   (22879) 
Свидетелство на име Ордев Зоран, Св. Николе. 
                                                                    (22882) 

Свидетелство на име Стојанова Славица, Кочани. 
                                                                    (22883) 
Свидетелство на име Фазлагиќ Фарук,Велес. 22887 
Свидетелство од 8 одделение на име Јахја Џеваире, 
Тетово.                                                        (22893) 
Свидетелство на име Кадире Мамути,Тетово.22894 
Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Стив 
Наумов" на име Ташевска Стојна,Скопје.          (22926) 
Свидетелство за 1 година издадено од ОУ "Никола 
Тесла" на име Тасевски Горан, Скопје.            (22927) 
Свидетелство од 3 година на име Гацова Кристина, 
Кочани.                                                       (22938) 
Свидетелство на име Чесмаџиски Мики, с. Сувора, 
Куманово.                                                     (22939) 
Свидетелство на име Шакиров Екрем,Велес. 22942 
Свидетелство од 6 одделение на име Назлије Мехме-
ти, Гостивар.                                                     (22947) 
Свидетелство од 4 година на име Назлије Мехмети, 
Гостивар.                                                     (22948) 
Свидетелство од 5 одделение на име Идризи Џезми 
Нусрет, Тетово.                                       (22952) 
Свидетелство од 1 година средно училиште издадено 
од "8-ми Септември" на име Суат Амати, Скопје.   

                                                                  (22978) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "26-ти 
Јули" на име Анета Бајрам, Скопје.           (22980) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ХУЦ "М.К. 
Склодовска" Скопје на име Турновалиева Катерина, 
Скопје.                                      (23044) 
Свидетелство на име Стефановска Маргарита, ул. 

"100" бр. 78, Куманово.                                     (23057) 
Свидетелство од 7 одделение на име Николова Лена, 
Берово.                                                      (23059) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "26 
Јули" Скопје на име Реџеп Рукие, Скопје.           (23064) 
Свидетелство на име Спасова Гордана, Пробиштип.

                                                                   (23066) 
Свидетелство од 7 одделение на име Игор Горгиев, 
Пробиштип.                                         (23067) 
Свидетелство на име Александар Петров, с. Дамјан, 
Радовиш.                                                     (23069) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоски Аб-
дула, с. Лажани, Прилеп.                        (23071) 
Свидетелство на име Шпејтим Шаули, с. Шум, Ст-
руга.                                                                    (23080) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ѓорѓиоски Дар-
ко, с. Локвица, Мак. Брод.                        (23081) 
Свидетелство на име Лирие Емини, Тетово. 23083 
Индекс бр. 2593 издаден од Економски факултет на 
име Смилковски Ивица, Пробиштип.       (23068) 
Дозвола ЦМТ бр. 0470 и зелениот картон со матичен 
број 0470 издадени од Министерство за сообрајќај и 
врски на име МАКТРАНС АД, ул. "Коста Новаковиќ 
бр. 16, Скопје.                          (22782) 
Диплома на име Сашо Стојчев,Св. Николе.     22807 
Диплома на име Глигорова Марија, Штип.      (22810) 
Диплома на име Илијеска Анита, ул."Мечкин Камен" 
бр. 18, Прилеп.                                         (22815) 
Диплома издадена од ЕТУЦ "Коце Металец" на име 
Спасевски Зоран, Скопје.                         (22843) 
Диплома на име Илиевска Елвира,Куманово     22876 
Диплома на име Кирил Димитриев, Кочани.      22880 
Диплома на име Фазлагиќ Фарук, Велес.          (22886) 
Диплома на име Мустафи Рефет,Гостивар.      (22946) 
Диплома на име Фатиме Садики, Тетово.         (22949) 
Диплома на име Нехат Османи, с. Камењане, Тетово.

                                                                    (22950) 
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Диплома издаден од СТУ "Цветан Димов" Скопје на 
име Радуловиќ Зоран, Скопје.                      (22982) 
Диплома на име Симеон Костадинов, Виница. 
                                                                    (23063) 
Здравствена книшка на име Табаковиќ Фатима, Ве-
лес.                                                                   (22814) 
Здравствена книшка на име Јакупи Јалдрита, Битола.

                                                                   (22817) 
Здравствена книшка на име Јакупи Јузиме, Битола.   

                                                                 (22818) 
Здравствена книшка на име Бабаровска Светлана, 
Битола.                                                      (22819) 
Здравствена книшка на име Есад Шатара, с. Г. Ори-
зари, Велес.                                                     (22885) 
Здравствена книшка на име Богдановска Лидија, Би-
тола.                                                                   (22889) 
Здравствена книшка на име Коруновски Стефче, Би-
тола.                                                                    (22890) 
Здравствена книшка на име Гарандзов Златко Ан-
тонио, Прилеп.                                        (22943) 
Здравствена книшка на име Александар Десановски, 
Битола.                                                       (23072) 
Здравствена книшка на име Мемедова Шехерзада, 
Битола.                                                      (23073) 
Здравствена книшка на име Георгиева Виолета, Би-
тола.                                                                    (23074) 
Здравствена книшка на име Мреношка Горјанка, Би-
тола.                                                                   (23075) 
Здравствена книшка на име Трајанка Атанасоска, Би-
тола.                                                                   (23076) 
Здравствена книшка на име Реџеповска Мидет, Би-
тола.                                                                    (23077) 
Здравствена книшка на име Јончев Владимир, Би-
тола.                                                                    (23078) 
Здравствена книшка на име Тончев Александар, Ве-
лес.                                                                    (23089) 
Лична карта на име Чурчиски Зоран, ул. "Прилепска" 
бр. 5, Тетово.                                         (23082) 
Уверение на име Даниела Ташова, с Бурилчево, Ко-
чани.                                                                   (22940) 
Даночна картичка бр. 4028997114503 издадена од 
Управа за приходи на име ИГМ Вратница, Тетово. 

                                                                   (22964) 
Даночна картичка бр. 4030000379019 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Херц Стил, Скопје.
                                                                    (23053) 
Решение, согласност за увоз бр. 1010-3898/2 (конти-
гент) за увоз на ќерамиди издадено од Министерство за 
Економија-Скопје на име "ДРВОМЕТАЛНА" ДООЕЛ, 
ул. "Првомајска" бб, Скопје.           (23039) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1, 

член 16 став 1 и членови од 17 до 34 од Законот за јав-
ни набавки - пречистен текст (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни 
набавки на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСТРА 
ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ГРЕЈНАТА СЕЗОНА  

2002/2003 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

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

1.2. Предмет на набавката е набавка на екстра лесно 
масло за горење за грејната сезона 2002/2003 година, 
во количина од 500.000 литри. 

1.3. Спецификацијата - Прегледот со распоредот и 
количините на маслото за горење по општини и објек-
ти може да се добие во Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, секој ра-
ботен ден од 8 - 15 часот. 

1.4. Екстра лесното масло за горење треба да одго-
вара на пропишаните стандарди или на стандардите 
прифатени од Република Македонија. 

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

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

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

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

водителот на екстра лесното масло за горење. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна цена во де-

нари по тон и вкупна цена за целата набавка со сите 
трошоци вклучувајќи ги и трошоците за утовар, тран-
спорт и истовар до крајните корисници, според Специ-
фикацијата од точка 1.3. од овој повик. 

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

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

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

ната документација 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

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

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

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

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

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

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

ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци 
и истите треба да се во оригинал или во фотокопие за-
верено кај нотар. 

3.6. Доказ за техничката способност на понудува-
чот: 

- Список на главни испораки на маслото за горење 
во последните три години со износите, датумите и при-
мачите и сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитетот на екстра лесното масло за горење. 

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овлас-
тување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за ква-
литетот. 

3.9. Понудувачите со понудата треба да дадат га-
ранција во вид на депонирани средства или банкарска 
гаранција на износ од 750.000,00 во смисла на член 58 
од Законот за јавни набавки. 
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4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере според след-

ните критериуми: 
- цена ..........................................................50 поени; 
- рок на испорака ......................................30 поени; и 
- рок на плаќање .......................................20 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

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

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

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

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

вик важи рокот од објавувањето во последното сред-
ство за јавно информирање. 

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

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
18.09.2002 година, во 11 часот во просториите на 
Службата, ул. �Железничка� бб - Скопје, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

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

Службата на телефон 123-238. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Република Македонија 
 

Проект за олеснување на трговијата и транспортот 
во југоисточна Европа 

 
Надзор на градежни работи за изградба на гранич-
ниот премин Табановце и реконструкција на гра-

ничните премини Деве Баир и Ќафасан 
 

Кредит бр. 3402-МК 
 

Барање за пројавување на интерес 
 
1. Ова барање за пројавување на интерес следи по 

генералната објава за набавки за овој проект која се по-
јави во �Development Business�, бр. 535 од 31 мај 2000. 

2. Владата на Р. Македонија се пријави за кредит од 
Меѓународното здружение за развој (IDA) и има наме-
ра да употреби дел од средствата обезбедени со овој 
кредит за плаќањата од Договорот, означен како 

3. Услугите вклучуваат:  
Надзор на градежни работи кои се обврска на изве-

дувачот, осигурување дека работите се извршуваат спо-

ред: (1) одобрените главни (детални) проекти и специ-
фикации; и (2) одобрениот динамички план за градежни-
те активности, како и употреба на материјалите според 
пропишаниот квалитет и неопходни сертификати. 

4. Царинската управа на Р. Македонија сега ги по-
викува соодветните консултанти да го пројават својот 
интерес за обезбедување на услугите. Заинтересирани-
те консултанти мора да обезбедат информации кои ќе 
покажат дека тие се квалификувани за вршење на услу-
гите (брошури, опис на слични задачи, искуство со 
слични услови, соодветни квалитети на персоналот, 
и.т.н.). Консултантите може да се здружат за да ги за-
јакнат своите квалификации. 

5. Консултантот ќе биде избран во согласност со 
постапките наведени во Прирачникот на Светска Бан-
ка: �Избор и вработување на консултанти од Банкини-
те Заемоприматели�, јануари 1997, дополнет во септем-
ври 1997 и јануари 1999. 

6. Заинтересираните консултанти може да добијат 
понатамошни информации од документите на долуна-
ведената адреса: 

 
Царинска Управа на Република Македонија 
Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје, Македонија 
тел.: + 389 2 116 188 
факс: + 389 2 237 832 
ttfse@customs.gov.mk 
 
7. Пријавувањата на интерес мора да бидат доставе-

ни до горенаведената адреса не подоцна од 7 октомври 
2002 година. 

 
Republic of Macedonia 

 
Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe 

Project 
 

Supervision of Civil Works for Border Crossing Points 
- Tabanovce, Deve Bair and Kafasan 

 
Credit No.: 3402 MK 

 
Request for Expressions of Interest 

 
1. This Request for Expressions of Interest follows the 

general procurement notice for this Project that appeared in 
"Development Business", issue no.535 of May 31, 2000. 

2. The Government of the Republic of Macedonia has 
received a credit from the International Development Asso-
ciation and intends to apply part of the proceeds of this cre-
dit to payments under the contract for the Supervision of 
Civil Works for construction of Border Crossing Points - 
Tabanovce, Deve Bair and Kafasan. 

3. The Services include: 
Supervising the civil works provided by the Contractor, 

ensuring that the works are implemented according the: (i) 
endorsed main (detailed) designs and specifications; and 
(ii) agreed and endorsed with the contractor, time schedule 
of construction activities and using the prescribed quality 
materials with necessary certificates where required. 

4. The Customs Administration of the Republic of Ma-
cedonia now invites the eligible consultants to indicate the-
ir interest in providing the Services. The interested consul-
tants must provide information indicating that they are qua-
lified to perform the Services (brochures, description of si-
milar assignments, experience in similar conditions, availa-
bility of appropriate skills among staff, etc.). Consultants 
may associate to enhance their qualifications. 

5. A consultant will be selected in accordance with the 
procedures set out in the World Bank`s Guidelines: Selection 
and Employment of Consultants by Bank Borrowers, Janu-
ary 1997, revised in September 1997 and January 1999. 
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6. The interested consultants may obtain further infor-
mation from Background documents at the address given 
below: 

 
Customs Administration of the Republic of Macedonia  
Lazar Licenoski 13, 1000 Skopje, Republic of Macedonia 
Tel: + 389 2 116 188 (extension 110), from 09.00 to 12.00 
Fax: + 389 2 237 832 
ttfse@customs.gov.mk 

 
7. Expressions of interest must be delivered to the ad-

dress above no later than October 7th, 2002. 
___________ 

 
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. 16/3-67/189 

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: Свежи колачи по Список 

бр. 1. 
Заинтересираните понудувачи списокот со барани-

те количини на производи и сите други потребни еле-
менти можат да го добијат во просториите на Минис-
терството за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, 
соба 710, во време од 10,00-13,00 часот. 

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. Набавката е не делива. 
 
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 отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

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

6 (шест) месеци. 

IV. 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. 
 
V. 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 16.09.2002 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 ден 

18.09.2002 година со почеток во 12,00 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 утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност 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 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. 16/3-67/201 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 

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

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката:  
- Грав во зрно, I-ва класа калибриран,  
  реколта 2002 год ....................................  80.000 кгр. 
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. Барани производoт по својот квалитет треба во 

целост да ги исполнува условите од член 355 од 
Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и 
печурките (�Службен лист� бр. 29/79 и 53/87). 

6. Испорака на бараниот производ е најдоцна до 
15.11.2002 година франко гарнизон Скопје, да биде 
пакуван во поли-пропиленски вреќи од 50 кгр. нето 
тежина. 

7. За бараниот производ се бара гаранција на 
квалитетот од најмалку  2 (две) години сметано од 
денот на испораката. 

 
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, 
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- рок на испорака, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- мостра на понудениот производ. 
 
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 
класификација 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 отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

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

6 (шест) месеци. 
  
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена     30 бодови, 
- квалитет    50 бодови, 
- начин и услови на плаќање    10 бодови, 
- рок на испорака    10 бодови. 
 
V. 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 16.09.2002 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 ден 

18.09.2002 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 утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност 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. 29/2002 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката 
Осигурување на моторни возила на Министерството 

за внатрешни работи по автомобилска одговорност за 
период од 01.06.2001 до 01.06.2003 година - по преглед. 

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 осигурувачот. 
2. Висина на премија. 
3. Висина на бонус. 
4. Начин на плаќање. 
5. Рок на исплата на оштетни побарувања. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која осигурувачот, 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. 

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ОСИГУРУВАЧ: 
- висина на премија                            35 поени, 
- висина на бонус                                30 поени,  
- рок на плаќање на премија              20 поени, 
- рок на испорака                                15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик 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 11.09.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отворат 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. 

- Заедно со понудата понудувачите да достават при-
мерок од полисата. 

 Прегледите за возилата може да се подигнат во 
зграда 5, кат 3, канцеларија бр. 18. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 142-251. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 16 став 1 и член 35 од Законот 

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

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 7/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА 
ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ 
НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ, СЕРТИФИКАТИ  
И ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЈАВНИ КЛУЧЕВИ (PKI) 

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

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

1.2. Предмет на ограничениот повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобноста 
(претквалификација) на понудувачите како можни но-
сители на набавката, испорака и монтажа на: 

- Информатичка технологија за издавање и менаџи-
рање на електронски потписи, сертификати и инфрас-
труктура за јавни клучеви (PKI). 

1.3. На ограничениот повик има право да достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејноста која е предмет на набавката. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на по-
нудувачи кои склучиле договор за деловно техничка 
соработка, но во тој случај секој од понудувачите е 
должен да ја достави потребната документација која 
задолжително треба да се приложи кон пријавата, а ко-
ја е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас. 
Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има потре-

ба од претходно утврдување на подобноста на понуду-
вачите (претквалификација), преку документација врз 
основа на која ќе се оцени способноста на понудувачи-
те за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката: информа-
тичка технологија за издавање и менаџирање на елек-
тронски потписи, сертификати и инфраструктура за 
јавни клучеви (PKI). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-

ВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
КОН ПРИЈАВАТА 
Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-

ват документација согласно со член 38 од Законот за 
јавни набавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- организација на фирмата; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката; 
3.3. Економско-финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет (�Службен весник 
на РМ� бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
�Службен весник на РМ� бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно член 24 
став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.4. Прашалник 
Понудувачот е должен да го достави пополнет пра-

шалникот подигнат од Секторот за информатика при 
Министерството за финансии. 
Прашалникот се подига од лице овластено од пону-

дувачот со приложена изјава под материјална морална 
и кривична одговорност дека содржината на прашални-
кот и одговорите на понудувачот нема да бидат копи-
рани, отуѓени или дистрибуирани на било каков начин 
(Податоците се од доверлив карактер и стриктно се од-
несуваат меѓу странката набавувач и странката потен-
цијален добавувач. Пренесување на информации на 
трета страна е строго забранет). 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена постап-
ка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не 
постара од шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постаро од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки не постара 
од шест месеци; 

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет во влошката 3 од изводот и истовремено дејноста 
за производство и/или промет на големо и мало на ин-
форматичка опрема да биде заокружена); 

3.9. Список на главни испораки на информатичка 
опрема, односно, на информациони системи во послед-
ните 3 (три) години со називи на примачите; 

3.10. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна-
та стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа 
и одржување на понудената опрема (дипломи, серти-
фикати и сл.); 

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната по-
нудена опрема е во согласност со стандардите на Ре-
публика Македонија и со меѓународните стандарди кои 
се прифатени во Република Македонија; 

3.12. Организација и место на одделението за развој 
и истражување, буџетот потрошен за оваа намена во 
последните 3 години, како и проценка за инвестирање-
то на фирмата за развој и истражување во следните 3 
години; 

3.13. Информација за местото (позиција) што фир-
мата го зазема на пазарот; 

3.14. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за оп-
ремата која ја нуди и заверен судски превод на маке-
донски јазик од истото. 
Целокупната потребна документација наведена во 

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

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

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Рокот за доставување на документацијата изне-

сува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на ог-
раничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавува-
њето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат из-
работени според барањата на овој повик како и оние 
кои ќе бидат несоодветно комплетирани ќе бидат ис-
клучени од понатамошна постапка. 
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4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да носи ознака �не отворај�, како бројот на овој огра-
ничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви 
ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понуду-
вачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност член 55 од Законот за јавни набавки, можат да 
се достават преку пошта, на адреса ул. �Даме Груев� 
бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерс-
твото за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот се-
кој работен ден). 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за здравство, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2002 

 
1. Општи одредби 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 26/2002 е 

Министерството за здравство, со седиште на ул. �50-та 
Дивизија� бр. 6. 

 
2. Предмет на набавка 
- Изградба на нова амбуланта во с. Ново Село - 2 - 

Медицински центар - Тетово; 
- Изградба на нова амбуланта во с. Норово - Здрав-

ствен дом - Крушево. 
2.1. Набавката е делива. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
4. Содржина на понудите 
4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
4.2. Цени на секоја позиција за набавка според про-

ектот од тендерската документација како и вкупната 
цена со сите давачки. 

4.3. Рок на извршување на работите. 
4.4. Начин на плаќање. 
4.5. Фактор за непредвидени работи. 
 
5. Придружна документација 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
5.1. Извод од судска регистрација на понудувачот 

согласно Законот за трговски друштва. 
5.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-

нансиска и економска способност согласно Законот за 
јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 2/2002). Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, 
како и потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. Стран-
ските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки 
и измените на Законот за јавни набавки треба да доста-
ват ревизорски извештај од странска реномирана реви-
зорска институција, регистрирана за вршење на ревизи-
ја. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за 
економското работење во последните три години. 

5.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не 

треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

5.4. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. Документот да не 
биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

5.5. Список на главни испораки и изведување на 
градежни работи во областа на здравството. 

5.6. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

5.7. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

5.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција во висина од 30% од вред-
носта на понудата доколку понуди услов за авансно 
плаќање. 

5.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од 
вредноста на понудата заради обезбедување на испол-
нување на договор. 

5.10. Сите документи да бидат доставени во ориги-
нал или копија заверени од нотар. 

 
6. Тендерска документација 
6.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Министерството за здравство секој работен ден, во 
време на траењето на повикот. 

6.2. Пред подигање на тендерската документација 
понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповра-
тен надомест на:  

- Трезорска сметка -100000000063095 
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119 
- Приходна шифра - 723819-12 
- ЕДБ - 4030990253804 
- Депонент на: Народна банка на РМ 
Покрај доказ за уплатените парични средства, пону-

дувачот за да ја подигне документацијата потребно е да 
достави и писмено барање составено на меморандум за 
подигање на истата. 

 
7. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- цена, 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- гаранција, 
- начин на плаќање. 
 
8. Начин и рок на доставување на понудите 
8.1. Целокупната документација се доставува на на-

чин согласно член 52 од Законот за јавни набавки. 
8.2. Повикот трае заклучно до ден 12.09.2002 година, 

кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени во 
архивата на Министерството за здравство до 10,00 часот, 
а отворањето на понудите ќе се одржи на ден 12.09.2002 
година во 12,00 часот во просториите на Министерството 
за здравство во присуство на понудувачите. 

8.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за здравство ул. 
�50-та Дивизија� бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни 
набавки - контакт телефон: +389-02-128-052. 

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

8.5. Понудите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени според 
барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 
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  Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ  БР. 1/2002 ЗА НАБАВКА  
НА РАБОТНИ УНИФОРМИ ЗА ШУМСКАТА 

ПОЛИЦИЈА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачателот на повикот е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. �Лени-
нова� бр. 2 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е набавка на работни 
униформи за шумската полиција - маскирни работни 
униформи: 

1.2.1. Виндјакна      90 броја, 
1.2.2. Панталони    180 броја, 
1.2.3. Волнени блузи со рол јакни    90 броја, 
1.2.4. Кошули со кратки ракави  180 броја, 
1.2.5. Маици     200 броја, 
1.2.6. Капи (безбол)    100 броја, 
1.2.7. Чевли со високи ѓонови   100 пара. 
1.3. Посебни карактеристики на производите: 
1.3.1. Виндјакната е од шарено маскирно платно со 

стандарден крој и влошка (50% памук и 50% синтети-
ка). 

1.3.2. Панталоните се со стандарден крој и од ист 
материјал како и виндјакната. 

1.3.3. Волнената блуза е изработена со рол јакна. 
1.3.4. Кошулата со кратки ракави е од ист дезен ка-

ко и виндјакната. 
1.3.5. Маиците се со шарен маскирен дезен 100% 

памук. 
1.3.6. Капата е од истиот материјал како и виндјак-

ната. 
1.3.7. Чевлите се изработени од кожа со висок ѓон. 
1.4. Понудувачот може да достави поединечно пону-

да, понудата за виндјакната и пантолоните е неделива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Единечна цена и вкупната вредност на понуда-

та изразена во МКД. 
2.3. Начин и рок на плаќање. 
2.4. Рок на извршување на набавката. 
2.5. Рок на важност. 
 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (во сог-
ласност со член 46 од Законот за јавни набавки) 

3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар во оригинал или копие заверено кај нотар, ка-
ко и потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Доказ и тоа извод од судска евиденција не пос-
тар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај но-
тар дека не е отворена стечајна постапка или ликвида-
ција. 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
ност. 
Таксативно бараните податоци во спротивно ќе се 

сметаат за нецелосно и не ќе се земат за разгледување. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена     30, 
- рок на испорака    20, 
- квалитет     30, 
- начин на плаќање    20. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите е 10 (десет) де-
на од објавувањето на барањето во јавно гласило. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват во согласност со член 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), преку 
пошта или во архивата на набавувачот. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство (Комисија за јавни набав-
ки), ул. �Ленинова� бр. 2, 1000 Скопје. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени во согласност 
со барањето за прибирање понуди, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација која се бара во ова 
барање нема да се разгледуваат. 

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

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5804/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката се услуги на осигурување 
за деловната 2002/2003 година на имотот на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија со Подрачни-
те служби и имотот на јавните здравствени организа-
ции во Република Македонија и тоа: 
А) Осигурување од основни ризици: 
1. осигурување на градежните објекти и целокупна-

та медицинска и друга опрема во објектите од опаснос-
ти од пожар и некои други опасности; 

2. осигурување на опремата од кршење и некои 
други опасности; 

3. осигурување на залихите на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности; 

4. осигурување од опасности од провална кражба и 
разбојништво;  

5. каско осигурување на моторни возила со вклучен 
дополнителен ризик од кражба; 

6. осигурување на електронски сметачи, процесори 
и персонални компјутери. 
Б) Факултативно осигурување од дополнителни ри-

зици: 
1. поплава, порој и високи води. 
 
3. Постапката за набавка се спроведува во соглас-

ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 
4. Право на учество имаат сите правни лица што се 

регистрирани за вршење на соодветната дејност, про-
пишана со прописите за осигурување. 

5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

6. Понудата не е делива. 
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II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и опремата, а за вози-
лата да се наведе која територија ја покрива осигурува-
њето и висината на доплатата за територии кои не се 
покриени и процентот на сопствено учество во случај 
на кражба; 

- висината на стапките за осигурување на предме-
тот на осигурување изразени во проценти како и бони-
фикациите-попусти по разни основи по предметот на 
осигурување; 

- начин, услови и рок на плаќање на премијата; 
- рок на исплата на штети. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документација за регистрација на друштвото за 

осигурување и тоа: 
- акт за основање; 
- дозвола за вршење на работи на осигурување; 
- решение за упис во трговскиот регистар. 
2. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
3. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-

одветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизија� 
бр. 6-Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
09.09.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- висина на премиска стапка       35 бода; 
- бонификација-попусти по разни основи     25 бода; 
- обем на покритие на осигурување       20 бода; 
- рок и начин на плаќање на премијата         15 бода; 
- рок и начин на исплата на штетите               5 бода. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

09.09.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

09.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-

ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член член 14 став 1 од Законот за јав-

ни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје, обја-
вува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5810/2 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. 
�50 Дивизија� бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е изведување на градежно 
занаетчиски работи за реконструкција на Одделението 
за интензивна нега и полуинтензивна нега при ЈЗО 
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на 
кардиоваскуларни заболувања-Охрид. 

3. Спецификацијата на градежно-занаетчиските 
работи со предмер пресметка е дадена во тендерската 
документација. 
Тендерската документација може да се подигне од 

ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на 
кардиоваскуларни заболувања-Охрид, секој работен 
ден. 
Телефони за контакт: 046/277-700 и 046/277-200. 
4. Постапката за набавка се спроведува во соглас-

ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 
5. Право на учество имаат сите правни лица што се 

регистрирани за вршење на соодветната дејност. 
6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 

на нејзиното поднесување. 
7. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- опис на понудените работи со предмер пресметка; 
- цена со сите давачки, по системот клуч на рака; 
- начин, услови и рок на плаќање; 
- рок на изведување. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на слични работи извршени во 

претходниот период; 
- кадровска и техничка опременост. 
4. Извод од регистрацијата на дејноста. 
5. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-

одветен документ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта. 

6. Гаранција за квалитет на извршените работи. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
10.09.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки, по системот  
клуч на рака             60 бода; 
- референтна листа                                          40 бода. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

10.09.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

10.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија-
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6-Скопје, голема сала на 
III кат. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 и член 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/02, пречистен текст), Комисијата за јавни набав-
ки на Фондот за водите-Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА ЗА  ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател по ограничениот повик е Фондот за 

водите-Скопје, ул. �Железничка� бр. 62. 
2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на 

документација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите за технолошка опрема за Постројка за 
пречистување на вода од акумулацијата �Прилеп� со 
капацитет 80 л/с за интервентно водоснабдување на 
градот Прилеп и монтажа на опремата во градежен об-
јект за кој набавувачот ќе изработи Главен проект спо-
ред видот на опремата што ќе биде избрана. 

3. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветна дејност. 

4. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската 
документација која ќе биде доставена на понудувачите 
кои ќе бидат избрани во постапката за претквалифика-
ција. 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Заинтересираните понудувачи треба да ја доста-

ват следната документација во оригинални примероци 
или фотокопии заверени од нотар и тоа: 

- техничко технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на предметната набавка, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката, 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е из-

речена мерка безбедност-забрана за вршење на дејност, 
издаден од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на дејноста, 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација. 
2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по огра-

ничениот повик, а до кои ќе се достави писмено бара-
ње за доставување на понуда, задолжително треба заед-
но со понудата да дадат гаранција во вид на депонира-
ни средства или банкарска гаранција во висина од 5% 
од вкупната вредност на набавката. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува согласно член 56 од Законот за јавни набавки, во 
затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои озна-
ката �не отворај�, како и бројот на ограничениот повик. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 
Техничката документација се доставува на адреса: 

Фонд за водите-Скопје, ул. �Железничка� бр. 62, Скоп-
је, преку пошта или преку архивата на Фондот. 

 
IV. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
Краен рок за доставување на техничката документа-

ција е 10 дена од денот на објавувањето на ограничени-
от повик, препорачано по пошта или во архивата на 
Фондот. 
Документацијата што не е доставена во утврдениот 

рок и што не е изработена според барањата на овој по-
вик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон 296-696 и 296-694. 
      Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 35 и 36 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02) и Одлука бр. 02-
464/1 од 23.08.2002 година, Комисијата за јавни набав-
ки на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија - Под-
рачна единица-Прилеп, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на јавниот повик бр. 3/2002 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Прилеп, ул. �Браќа Ламески� бр. 21. 
Предмет на jавниот повик бр. 3/2002 е прибирање 

на документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на набавка 
за прибирање на понуди за изведба на градежни, гра-
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дежно-занатски и инсталатерски работи на Типски ин-
дивидуални станбени згради со катност П+1+По во 
нас. �11-ти Октомври� во Прилеп. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност, со седиште во Република Ма-
кедонија. 
Отворањето на понудите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите.  
 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на РМ - Подрачна 
единица, Прилеп, има потреба од утврдување на по-
добноста на понудувачите (претквалификација), преку 
документација, кои ќе бидат повикани да достават по-
нуди за утврдување на изведувач на градежни, градеж-
но-занатски и инсталатерски работи на Типски индиви-
дуални станбени згради во нас. �11-ти Oктомври� - 
Прилеп.  
Претквалификација на понудувачите, без присуство 

на нивни претставници (член 38 од Законот за јавни на-
бавки) се врши врз основа на оценка дали: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, оригинал или ко-

пие заверенo на нотар, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерска способност, 
- искуство и стручен кадар, 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана за вршење на дејност и  
- документ за регистрација за вршење на нивната 

дејност. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите од точка 2 од овој повик. 
Документацијата и другите податоци се доставува-

ат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката �не отворај�, како и бројот на јавниот 
повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со кој би 
можел да се идентификува понудувачот. 
Рок и прием на документацијата изнесува 10 (десет) 

дена од денот на објавата. 
Понудите се доставуваат до набавувачот Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Прилеп, ул. �Браќа Ламески� бр. 21, Прилеп, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот. Ограни-
чениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија� и 
во други средства за јавно информирање. 
Увид во тендерската документација е можен секој 

работен ден во просториите на - ЈПССДП на РМ - Под-
рачна единица Прилеп, ул. �Браќа Ламески� бр. 21 во 
Прилеп. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-

дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараните содржини во повикот, нема да се разгледува. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98) и Одлуката бр. 48-32/8 од 17 јули 2002 година, 
Комисијата за јавни набавки за Пописот на население-
то, домаќинствата и становите, 2002 година, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР.1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ЗА ПОПИСОТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНО-
ВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2002 ГО-
ДИНА  (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  НА  ПОНУДИТЕ) 

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

диште во Скопје на ул. �Даме Груев� бр. 4. 
1.2.  Предмет на набавката: Имплементација на ме-

диумската кампања за Пописот на населението, дома-
ќинствата и становите во Република Македонија, 2002 
година (Пописот, 2002 година). 

1.3. Право на учество има секој заинтересиран по-
нудувач. Понудата може да биде доставена и од група 
на понудувачи. 

 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Имплементација на медиумската кампања за Попи-

сот, 2002 година која се состои во: 
2.1. Изработка на термински план за медиумска 

кампања за Пописот 2002 година 
2.2. Сервисирање на медиумската кампања (од по-

четок до крај) 
2.3. Следење на медиумската кампања 
 
3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ со основните информации за меди-

умската кампања за Пописот, 2002 (содржините кои 
треба да бидат емитувани/објавени; времетраењето на 
медиумската кампања; медиумите на кои треба да се 
емитува/објавуваат содржините-генерално и други по-
датоци). 

3.2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во седиштето на Др-
жавната пописна комисија (во просториите на Држав-
ниот завод за статистика) на адреса: ул. �Даме Груев� 
бр. 4, Скопје, секој работен ден од 7,30 до 15,30 часот, 
(канцеларија бр. 50) во времетраењето на јавниот по-
вик. 

3.3. Тендерската документација се добива со надо-
мест од 200,00 денари кои се плаќаат во готово при по-
дигањето. 

 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
4.2. Термински план за емитување на медиумската 

кампања на Пописот 2002 година, план за сервисирање 
и следење на медиумската кампања (точка 2.1. - 2.3.), 
во време за извршување (од почеток, за време на трае-
њето и завршувањето) според елементите наведени во 
тендерската документација. 

4.3. Вкупна цена во денари за извршување на на-
бавката (со и без ДДВ). 

4.4. Рок на важност на понудата. 
4.5. Начин на плаќање. 
4.6. Податоци за трето лице (подизведувач) за делот 

од понудата што го доверува за извршување со поддо-
говор на тоа лице. 

 
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Извод од регистрацијата на дејноста. 
5.2. Документ за бонитет издаден од Централниот 

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

5.3. Доказ дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација издадена од суд. 

5.4. Доказ од надлежен орган дека со правосилна 
судска одлука не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана за вршење на дејност. 

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

5.6. Референтна листа 
Документите да бидат во оригинален примерок или 

копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 
(шест) месеци, освен за точка 5.1. 

 
6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
6.1. Квалитет    450 бода; 
6.2. Цена за извршување на работите 400 бода; 
6.3. Рокови и начин на извршување 
 на работите      80 бода; 
6.4. Начин на плаќање     70 бода; 
 
7. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
7.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

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

7.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во согласност со член 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 

7.3. Рок на доставување на понудата е до 12.09.2002 
година до 12 часот. 

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

 
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на 

12.09.2002 година, во просториите на Државниот завод 
за статистика, ул. �Даме Груев� бр. 4, со почеток во 12 
часот во присуство на овластени претставници на по-
нудувачите. 

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

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

и 295-678. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 33/27/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект Реконструкција на улични водо-

водни цевки на девет улици во нас. Баир во Битола со 
вкупна должина од 1712м. 

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

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
900,00 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). 

 
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 заверен и потпишан од одговорното лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

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. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 06.09.2002 
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 06.09.2002 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 јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 
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7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
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  
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34/28/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект Реконструкција на водоводот на 

улиците �М. Тито� и �23 Август� - Берово. 
Замена на стари водоводни цевки во должина од 

1925 метри со дијаметар 225 мм и 160 мм со притисок 
од 10 бари, вклучувајќи ги сите потребни објекти долж 
трасата. 

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

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 
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). 

 
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 заверен и потпишан од одговорното лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

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. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 09.09.2002 
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 09.09.2002 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 јав-
ни 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 јавното 
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 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 35/29/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект Изработка на фекална и атмосфер-

ска канализација и поплочување на улицата �Ленин-
градска� во Гостивар. 
Тотална должина на фекалната канализација изнесу-

ва 422 метри, атмосферската канализација 245 метри, и 
поплочување на улицата 2000 м2. 

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

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
700,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
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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). 

 
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 заверен и потпишан од одговорното лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

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. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 10.09.2002 
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 10.09.2002 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 јав-
ни 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 јавното 
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  

Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки при Јавното претпријатие за уре-
дување на градежно земјиште и одржување на кому-
нална инфраструктура �Кратово� од Кратово, објавува  

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОД ВО СЕЛО        
КРИЛАТИЦА ОПШТИНА КРАТОВО 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на 

градежно земјиште  и одржување на комунална ин-
фраструктура �Кратово� од Кратово-плоштад �Маршал 
Тито� бб, Кратово. 

1.2. Предмет на набавката е: изградба на водовод во 
село Крилатица, општина Кратово. 

1.3. Обем на работите даден во тендерската доку-
ментација. 

1.4. Барањето е јавно, отворено и анонимно. 
1.5. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица. 
1.6. Отворањето на понудите ќе биде извршено без 

присуство на јавноста. 
 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Јавното претпријатие �Кратово� од Кратово. 
 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиш-

те на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи единични цени по 

позиции и вкупна цена на понудата според тендерот, 
искажана во денари со ДДВ. 

3.3. Кон понудата задолжително да се достави 
придружна документација во согласност со членовите 
46 и 56 од Законот за јавни набавки (извод од регистра-
цијата на дејноста, документ за бонитет и писмена изја-
ва на понудувачот дека не е под стечај и др.). 

 
IV. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ АН ПОНУДИТЕ 
4.1. Рок на доставување на понудите е 10 (десет) де-

на од денот на објавувањето на барањето. 
4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на субјектот. 

4.3. Понудите да се доставуваат по пошта или се 
предаваат во ЈП �Кратово�-Кратово. 

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

4.5. Понудите се доставуваат задолжително во пис-
мена форма на адреса: ЈП за уредување на градежно 
земјиште и одржување на комунална инфраструктура 
�Кратово� од Кратово, плоштад �Маршал Тито� бб. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето за прибирање на понудите, како и оние кои ја не-
маат целокупната документација нема да се разгледу-
ваат. 

5.2. Тендерската документација може да се подигне 
во ЈП �Кратово� од Кратово, од 10-14 часот секој рабо-
тен ден. 

  
                     Комисија за јавни набавки   
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Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки при Јавното претпријатие за уре-
дување на градежно земјиште и одржување на кому-
нална инфраструктура �Кратово� од Кратово, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ФИЛТЕР СТАНИЦА ВО СЕЛО         
ПРИКОВЦИ-ОПШТИНА КРАТОВО 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на 

градежно земјиште и одржување на комунална инфрас-
труктура �Кратово� од Кратово-плоштад �Маршал Ти-
то� бб. 

1.2. Предмет на набавката е: реконструкција на 
филтер станица во с. Приковци-општина Кратово. 

1.3. Обем на работите даден во тендерската доку-
ментација. 

1.4. Барањето е јавно, отворено и анонимно. 
1.5. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица. 
1.6. Отворањето на понудите ќе биде извршено без 

присуство на јавност. 
 
2.ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Јавното претпријатие �Кратово� од Кратово од 10-
14 часот, секој работен ден. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата  треба да содржи име, адреса и се-

диште на понудувачот. 
3.2. Понудата  треба да содржи единични цени по 

позиции и вкупна цена на понудата според тендерот, 
искажани во денари со ДДВ. 

3.3. Кон понудата задолжително да се достави 
придружна документација во согласност со членовите 
46 и 56 од Законот за јавни набавки (извод од регистра-
ција на дејност, документ за бонитет, писмена изјава од 
понудувачот дека не е под стечај и др.). 

 
4. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Рок на доставување на понудите е 10 дена од 

денот на објавувањето на барањето. 
4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на субјектот. 

4.3. Понудите се доставуваат по пошта или се пре-
даваат во ЈП. 

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

4.5. Понудите се доставуваат задолжително во пис-
мена форма на адреса: ЈП �Кратово� од Кратово-плош-
тад �Маршал Тито� бб. 

 
 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето за прибирање на понуди, како и оние кои ја нема-
ат целокупната документација нема да се разгледуваат. 

 
       Комисија за јавни набавки   

___________ 
 
Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, 
објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1149/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА БРУТО АДМИНИСТРА-
ТИВЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ОКОЛУ 200 М2 

(ВО БЛИЗИНА НА УПРАВНАТА ЗГРАДА  
НА ЈП МЖ - СКОПЈЕ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� 50б. 
1.2. Предмет на набавката:  
- Бруто административен деловен простор од околу 

200 м2 (во близина на управната зграда на ЈП МЖ-
Скопје). 

 
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: 

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-
ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со правилник или за странското правно или физичко 
лице сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, занает-
чиство, земјоделство или професионално здружение на 
земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска институција 
и потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 
24 од Законот за јавни набавки и  

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

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени на нотар. 

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

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

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

- цена на производ  максимум 40 бода, 
- квалитет на производ  максимум 30 бода,  
- начин и рок на плаќање максимум 20 бода,  
- рок на испорака  максимум 10 бода. 
 
V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
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. 
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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 на ЈП �Македонски железници�-Ди-
рекција согласно член 55 од Законот за јавни набавки, 
најдоцна до 11.09.2002 година до 12,00 часот, со обез-
беден доказ за датумот на предавање на понудата. 
Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
11.09.2002 во 13,00 часот во просториите на ЈП Маке-
донски железници-Дирекција-Скопје. 

5.4. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

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. 

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 по 
една понуда. 

6.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 02 115 419. 

 
       Комисија за јавни набавки   

___________ 
 
Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на ОУ �Димо Хаџи Димов�- Скопје, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2002 
 
1. Набавувач: ОУ �Димо Хаџи Димов�-Скопје. 
2. Предмет на набавката е организирање исхрана  за 

учениците за учебната 2001/2002 година. 
а) како храна ќе се користат пекарски производи 

(бели печива) во количина што ќе се утврдува месечно 
према барањата на учениците; 
б) јогурт; 
в) топол оброк и доручек. 
3. Понудата треба да содржи: 
- назив на понудувачот; 
- поединечна цена искажана во денари со данок на 

промет; 
- начин и услови на плаќање; 
- рокови на испорака. 
4. Документите во согласност со член 43 од Законот 

за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за 
бонитет од Заводот за платен промет, оригинал или за-
верена копија и писмена изјава на понудувачот дека не 
е под стечај потпишана од одговорно лице). 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цената, квалитетот, начинот на плаќање и рокот на 

испорака. 
6. Рок и начин на достава на понудите: 
-рок на доставување на понудите е 10 дена од денот 

на објавувањето; 
- понудите кои не ги содржат бараните податоци 

или ја немаат бараната документација и не се навреме 
доставени нема да бидат разгледувани; 

- понудите и другата документација да се достават 
во согласност сo член 53 од Законот за јавни набавки; 

- понудите да се достават на адреса: ОУ �Димо Ха-
џи Димов�, ул. �Ангел Динев� бб, Скопје; 

- отворањето на понудите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 

    
                     Комисија за јавни набавки     

__________ 
 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на ОУ �Димо Хаџи Димов�- Скопје, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 2/2002 
 
1. Основното училиште �Димо Хаџи Димов�-Скоп-

је, располага со деловен простор со површина од 300 
м2, чиста површина. Истиот училиштето го дава под 
наем, а висината на наемнината е во согласност со кри-
териумите на Министерството за образование (почетна 
цена е 3 ДМ/м2). 

2. Понудата треба да содржи: 
- назив на понудувачот; 
- понудена месечна закупнина по м2; 
- начин и услови на плаќање; 
- рок на плаќање. 
3. Документите во согласност со член 43 од Законот 

за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за 
бонитет од Заводот за платен промет, оригинал или за-
верена копија и писмена изјава на понудувачот дека не 
е под стечај потпишана од одговорно лице). 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- понудената закупнина по м2; 
- услови на плаќање;  
- тековно одржување на деловниот простор и други 

погодности за работењето на училиштето. 
5. Рок и начина на достава на понудите: 
- -рок на доставување на понудите е 10 дена од де-

нот на објавувањето; 
- понудите кои не ги содржат бараните податоци 

или ја немаат бараната документација и не се навреме 
доставени нема да бидат разгледувани; 

- понудите и другата документација да се достават 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки; 

- понудите да се достават на адреса: ОУ �Димо Ха-
џи Димов�, ул. �Ангел Динев� бб, Скопје; 

- отворањето на понудите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 

    
                     Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација, 
објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ  ДРУШТВА 
 

1. ДОО �Југосуровина-Кисела Вода�-Скопје 
- дејност - собирање, сортирање и преработка на 

индустриски суровини и отпадоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

13.150 ЕВРА, што претставува 28,72% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 90%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.315 ЕВРА. 
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2. ДОО �Сервис и хартија Сотир и др.� - Скопје 
- дејност - собирање и преработка на индустриски 

отпадоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

143.838 ЕВРА, што претставува 51.53% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
- минимална продажна цена на уделот: 14.384 ЕВРА. 
 
3. ДОО �ДАМЈАН ПЛАСТ� - Радовиш 
- дејност - друга преработка на пластични маси; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

113.798 ЕВРА, што претставува 43.64% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 50%; 
- минимална продажна цена на уделот: 56.899 ЕВРА. 
 
4. ДОО �Врсаково� - Штип 
- дејност - поледелство; 
-  број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

935.119 ЕВРА, што претставува 98,94% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 90%; 
- минимална продажна цена на уделот: 93.512 ЕВРА. 
 
5. ДОО �Ресена� - Ресен 
- дејност - производство на волнени ткаенини; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

96.746 ЕВРА, што претставува 51,87% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 95%; 
- минимална продажна цена на уделот: 4.837 ЕВРА. 
 
6. ДОО �Центар за земјоделски услуги� - Штип 
- дејност - земјоделски услуги, трговија на големо; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

2.587 ЕВРА, што претставува 20,14% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 517 ЕВРА. 
 
7. ДОО �Завод за испитување и примена� - Штип 
- дејност - заштита на растенија и готови прехран-

бени производи; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

21.291 ЕВРА, што претставува 90,77% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 50%, 
- минимална продажна цена на уделот: 10.646 ЕВРА. 
 
8. ДОО �Кораб� - Дебар 
- дејност - високоградба; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

8.526 ЕВРА, што претставува 37,02% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%; 
- минимална продажна цена на уделот: 8.526 ЕВРА. 
 
9. ДОО �Стакларница - амбалажно стакло� - Скопје 
- дејност - производство на амбалажно стакло; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

522.278 ЕВРА, што претставува 55,00% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%; 
- минимална продажна цена на уделот: 522.278 ЕВРА. 

10. ДОО �Магнум� - Струмица 
- дејност - поправка и одржување на друмски мо-

торни возила; 
- број на вработени - нема податок; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

127.499 ЕВРА, што претставува 53,52% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%; 
- минимална продажна цена на уделот: 127.499 ЕВРА. 
 
11. ДОО Југосуровина �Метекс� - Скопје 
- дејност - собирање и преработка на индустриски 

отпадоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

73.695 ЕВРА, што претставува 30,00%од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%; 
- минимална продажна цена на уделот: 73.695 ЕВРА. 
 
12. ДОО �Креатинг инженеринг� - Скопје 
- дејност - инженеринг; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

1.467 ЕВРА, што претставува 55,00% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.467 ЕВРА. 
 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 
Понудата треба да содржи: 
- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
- Износот на средства што купувачот е подготвен да 

го плати; 
- Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10% 
од продажната цена на уделот. 
Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. 
Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-

говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 
жиро-сметка на Агенцијата: 
Број:                                            240-0100000350-94 
Банка депозитор:         Балканска Банка АД - Скопје 
Единствен даночен број:                 4030993262472 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад-
реса: 
Агенција на Република Македонија за приватизација, 

ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410, 1000 Скопје. 
Неуредните и неблаговременo доставените понуди 

нема да бидат предмет на разгледување. 
Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800- 1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

 
Комисија за јавни набавки 
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О Д Л У К И 
 ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ  

ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 
 

Р.бр. Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал 
за продаж-
ба (ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на ак-
ции за про-
дажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 Илинден Крушево 1.585.005 468.753 29,57% 9.168 2,56 
2 Жито Малеш - 

Свињарска фарма   Берово 819.601 98.679 12,04% 1.930 5,11 
3 Факултетско зем-

јоделско стопан-
ство 

 
с. Трубарево 
Скопје 

357.904 55.306 15,45% 10.817 0,51 

4 Траншпед Маке-
донија  Струмица 1.381.799 12.731 0,92% 498 25,57 

5 Интернационал  Велес 1.789.522 503.111 28,11% 9.840 5,11 
6 Инекс Горица  Охрид 4.857.274 369.554 7,61% 7.228 51,13 
7 Просвета Куманово 606.270 113.300 18,69% 431 26,28 
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