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Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ 

Се прогласува Законот за акцизите, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 24 април 2001 година. 

Бр. 07 - 1522/1 
24 април 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА АКЦИЗИТЕ 

I. ПРВ ДЕЛ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Област на примена 

Со овој закон се уредуваат акцизите кои се напла-
каат посредно или непосредно за потрошувачка на те-
риторијата на Република Македонија (во натамошни-
от текст: акцизна територија), на: 

- минерални масла, 
- алкохол и алкохолни пијалаци и 
- тутунски добра. 

Член 2 

Дефинирање на поимите 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
а) непостоење на услови за настанување на акци-

зен долг: доколку добра подлежни на акциза се најдат 
во постапка на непостоење на услови за настанување 
на акцизен долг, не настанува акциза; 

б) постапка на непостоење на услови за настанува-
ње на акцизен долг: одредбите од овој закон што се 
применуваат при производството, складирањето и 
транспортот на добра при непостоење на услови за 
настанување на акцизен долг; 

в) Акцизен склад: секое место, на кое под услови 
утврдени со овој закон, во постапка на непостоење на 
услови за настанување на акцизен долг од страна на 
имател на акцизна дозвола се произведува, складира, 
прима или испраќа добро подлежно на акциза; 

г) имател на акцизна дозвола: е лице, овластено од 
надлежниот орган, при извршувањето на својата деј-
ност во постапка на непостоење на услови за настану-
вање на акцизен долг во акцизен склад да произведу-
ва, складира, прима или испраќа добра подлежни на 
акциза; 

д) добро подлежно на акциза: добрата од членот 1, 
на овој закон, поблиску определени во Вториот дел на 
овој закон; 

ѓ) Царинска номенклатура: номенклатура соглас-
но со Законот за царинската тарифа ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 38/96, 45/97, 61/97, 
26/98 и 15/2001); 

е) акцизно-правен слободен промет: добрата под-
лежни на акциза, кои не се наоѓаат во постапка на не-
постоење на услови за настанување на акцизен долг, 
се наоѓаат во акцизно-правен слободен промет; 

ж) увоз: За увоз на добра подлежни на акциза се 
смета нивното внесување во акцизната територија, ко-
га тие се пуштаат во акцизно-правен слободен промет: 

з) имател на акцизно одобрение: лице, овластено 
од надлежниот орган, да употребува акцизни добра за 
повластени цели; 

ѕ) производство во форма на здобивање: производ-
ствен процес во кој од неакцизно добро се добива ак-
цизно добро; 

и) производство во форма на преработка: произ-
водствен процес во кој акцизно добро се преработува 
во друго акцизно добро и 

ј) надлежен орган: Министерство за финансии (Уп-
рава за јавни приходи и Царинска управа). 

Член 3 

Подлежност на акциза 

Добрата наведени во членот 1 на овој закон се под-
лежни на акциза со нивното производство на акцизна-
та територија или со нивниот увоз. Додека се наоѓаат 
под царински надзор согласно со членот 4 став 2 на 
овој закон, овие добра се сметаат за подлежни на ак-
циза. 

Глава II 

ОДАНОЧУВАЊЕ 

Член 4 

Постапка на непостоење на услови за настанување 
на акцизен долг 

(1) За добра подлежни на акциза кои се наоѓаат во 
акцизен склад или се транспортираат во постапка на 
непостоење на услови за настанување на акцизен долг 
не настанува акциза. 

(2) Добрата подлежни на акциза, кои се наоѓаат 
под царински надзор согласно со царинските прописи, 
истовремено се смета дека се во постапка на непосто-
ење на услови за настанување на акцизен долг. 

(3) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи во врска со примената на ставот 2 на овој 
член, доколку тоа е потребно за обезбедување на да-
ночните принципи. 
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Член 5 

Акцизен склад 
(1) Во акцизните складови можат да се произведу-

ваат, складираат, примаат или испраќаат добра под-
лежни на акциза при непостоење на услови за наста-
нување на акцизен долг. Производството може да би-
де во форма на здобивање или преработка, освен ако 
не е поинаку пропишано со одредбите на овој закон. 

(2) Лицата кои сакаат да произведуваат, складира-
ат, примаат или испраќаат добра подлежни на акциза 
во постапка на непостоење на услови за настанување 
на акцизен долг, треба да поседуваат акцизна дозвола. 

Член 6 

Услови за стекнување акцизна дозвола 
(1) Акцизна дозвола може да стекне само лице кое 

ги исполнува следниве услови: 
1) врши или има намера самостојно да врши деј-

ност и има седиште во Република Македонија; 
2) води уредно деловни книги согласно со важеч-

ките прописи и редовно поднесува годишни пресметки 
во последните две години; 

3) против кое не е покрената постапка за стечај, 
односно ликвидација и 

4) редовно ги исполнува даночните и царинските 
обврски. 

(2) Доколку се појават знаци на нарушување на да-
ночните принципи, дури и пред издавањето на акциз-
ната дозвола треба да се приложи гаранција за акциза-
та, која под претпоставка ќе настане во периодот од 
два месеци за добра кои од акцизен склад ќе се пуштат 
во акцизно-правен слободен промет. Акцизната доз-
вола не може да се стекне во случаите кога не е ис-
полнет еден од условите од ставот 1 на овој член, не е 
приложена гаранција за акцизата или приложената га-
ранција за акцизата е недоволна. 

(3) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за начинот и постапката на издавањето и ви-
дот на гаранцијата од ставот 2 на овој член. 

Член 7 

Барање за издавање акцизна дозвола 
(1) Акцизната дозвола се издава врз основа на пис-

мено барање. 
(2) Писменото барање од ставот 1 на овој член 

треба задолжително да ги содржи следниве податоци: 
опис на дејноста и вид на акцизното добро за кое се 
бара акцизна дозвола; идентификација на лицето кое 
побарало акцизна дозвола; исполнетост на услови за 
спроведување на надзор на надлежните органи; приро-
да и опис на поединечни производни постапки; подато-
ци за уредите кои овозможуваат мерење на произве-
дените, преработените, складираните и испорачаните 
акцизни добра согласно со меѓународните стандарди; 
начин на испорака на акцизните добра, висина на 
сопственичкиот капитал и на капиталот на содружни-
ците, планирано годишно производство по количина, 
локација и опис на производните и складишните прос-
тории. Лицата кои се заведени во трговски или судски 
регистар треба да приложат извод од регистрација. 

(3) За мерните уреди од ставот 2 на овој член, ба-
рателот на акцизна дозвола треба да поседува одобре-
ние од надлежниот орган за стандардизација и метро-
логија. 

Член 8 

Издавање на акцизна дозвола 
(1) Акцизната дозвола ја издава Управата за јавни 

приходи. 
(2) Акцизната дозвола се издава на подносителот 

на барањето и истата може да се отповика. 
(3) Акцизната дозвола не смее да се пренесува на 

друго лице. 

(4) Акцизната дозвола може да се однесува на еден 
или повеќе акцизни складови. 

(5) Во акцизната дозвола треба да се наведат: има-
телот на акцизна дозвола, локацијата на акцизниот 
склад, односно складовите; видовите акцизни добра 
кои можат да се произведуваат, складираат, примаат и 
испраќаат во и од акцизниот склад; другите обврски 
на имателот на акцизниот склад; начинот на обезбеду-
вање на плаќањето на акцизата; кој орган е надлежен 
за надзор и периодот за кој се издава акцизната дозво-
ла. 

(6) Управата за јавни приходи одлучува по барање-
то за издавање акцизна дозвола во рок од два месеца 
од денот на приемот на барањето. 

Член 9 

Обврски на имател на акцизна дозвола 
(1) Имателот на акцизна дозвола е должен: 
1) да обезбеди соодветно чување на акцизните доб-

ра во акцизниот склад; да ги надгледува сите постап-
ки, вклучително испораката и приемот на акцизни 
добра; да ги констатира загубите, односно кусоците; 
да ги истражи сите неправилности во работењето на 
акцизниот склад; 

2) да обезбеди се што е потребно за непречено вр-
шење на надзор; 

3) да води евиденции на залихи на акцизни добра 
по видови и количества и евиденции за движењето на 
акцизните добра за секој акцизен склад и до Управата 
за јавни приходи да доставува тримесечен попис на за-
лихи; 

4) да ја известува Управата за јавни приходи за си-
те измени на податоците наведени во барањето за из-
давање акцизна дозвола и 

5) во случај на статусна промена, проширување, 
ограничување или напуштање на дејност или основа-
ње и функционирање на нови акцизни складови, од 
Управата за јавни приходи да побара измена на акциз-
ната дозвола. 

(2) Ако Управата за јавни приходи утврди дека 
имателот на акцизната дозвола не ги исполнува обврс-
ките од ставот 1 на овој член, определува рок за отс-
транување на неправилностите. 

(3) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за содржината и начинот на водењето на еви-
денциите од ставот 1 точка 3 на овој член. 

Член 10 

Престанување на важењето на акцизната дозвола 
(1) Акцизната дозвола престанува да важи: 
1) ако имателот на акцизна дозвола-физичко лице 

почине; 
2) со престанување на постоењето на правното ли-

це имател на акцизна дозвола; 
3) со враќање на акцизна дозвола и 
4) ако Управата за јавни приходи ја одземе акциз-

ната дозвола. 
(2) Управата за јавни приходи донесува решение за 

одземање на акцизната дозвола ако нејзиниот имател 
повеќе не ги исполнува условите утврдени во неа, а 
особено: ако не обезбедува соодветен систем на над-
зор на состојбата на залихи и ако не врши пописи во 
роковите утврдени во акцизната дозвола; ако преста-
нат да постојат причините и условите врз основа на 
кои е издадена акцизната дозвола; ако дозволата е из-
дадена врз основа на непотполни или неточни инфор-
мации; ако не ги отстрани неправилностите во рокот 
определен од Управата за јавни приходи; кога ќе за-
почне постапка на стечај, односно ликвидација. 

(3) Жалбата против решението од ставот 2 на овој 
член не го задржува неговото извршување. Управата 
за јавни приходи може до одлучувањето по жалбата да 
го одложи одземањето на акцизната дозвола ако оце-
ни дека жалбата може да се прифати како основана. 
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(4) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за начинот и постапката за престанување на 
важењето на акцизната дозвола. 

Член 11 

Транспорт на добра низ акцизната територија при не-
постоење на услови за настанување 

на акцизен долг 
(1) Добрата подлежни на акциза смеат да се тран-

спортираат при непостоење на услови за настанување 
на акцизен долг од еден во друг акцизен склад, или 
пак до иматели на акцизно одобрение, во рамките на 
акцизната територија. 

(2) Добрата подлежни на акциза можат да се изве-
зуваат од акцизен склад што се наоѓа на акцизна тери-
торија во постапка на непостоење на услови за наста-
нување на акцизен долг. Управата за јавни приходи 
може да утврди случаи во кои постапката на непосто-
ење на услови за настанување на акцизен долг при из-
возот ќе може да се замени со царинска извозна пос-
тапка, доколку истата ги обезбедува даночните прин-
ципи. 

(3) Добрата подлежни на акциза можат по преста-
нокот на царинскиот надзор во смисла на членот 4 
став 2 на овој закон, да се транспортираат во постапка 
на непостоење на услови за настанување на акцизен 
долг до акцизен склад или до имател на акцизно одоб-
рение во акцизната територија. 

(4) Доколку се појават знаци на нарушување на да-
ночните принципи, имателот на акцизна дозвола за 
акцизниот склад од кој излегуваат добрата дава гаран-
ција за транспортот. Надлежниот орган може по бара-
ње да дозволи, наместо испраќачот, гаранција за тран-
спортот на добрата во постапка на непостоење на ус-
лови за настанување на акцизен долг да даде превоз-
никот, царинскиот декларант или сопственикот на 
добрата. 

(5) Добрата подлежни на акциза треба во случаите 
од ставот 1 на овој член неодложно да бидат примени 
во акцизен склад од страна на имателот на акцизна 
дозвола или од имател на акцизно одобрение, или пак 
во случаите од ставот 2 на овој член неодложно да се 
извезат од страна на имателот на акцизна дозвола. 

(6) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за поединостите во врска со транспортот на 
добра подлежни на акциза во постапка на непостоење 
на услови за настанување на акцизен долг. 

Член 12 

Акцизен документ 
(1) Секое добро подлежно на акциза кое се тран-

спортира во постапка на непостоење на услови за нас-
танување на акцизен долг е проследено со акцизен до-
кумент издаден од страна на испраќачот. 

(2) Акцизен документ е документот кој го придру-
жува транспортот на акцизни добра и со кој се дока-
жува движењето на акцизни добра во постапка на не-
постоење на услови за настанување акцизен долг, или 
при извоз од акцизен склад во постапка на непостоење 
на услови за настанување акцизен долг, освен ако пои-
наку не е пропишано со овој закон. 

(3) Доколку со овој закон поинаку не е пропишано, 
акцизниот документ се издава во четири примероци. 

(4) Формата, содржината начинот на издавање и 
примената на акцизниот документ ги пропишува ми-
нистерот за финансии. 

Член 13 

Настанување на акцизата 
(1) Акцизата настанува со предавање на добрата 

подлежни на акциза во потрошувачка во акцизен 
склад или со нивното изнесување од него, освен ако не 

се надоврзува користење на добрата во акцизниот 
склад ослободено од акциза или нова постапка на не-
постоење на услови за настанување на акцизен долг. 
Акцизен должник е имателот на акцизна дозвола. Во 
случаите на противправно пуштање на добрата во ак-
цизно-правен слободен промет, акцизен должник ста-
нува и лицето кое го извршило дејствието. Акциза 
настанува во висина на општата акцизна стапка. 

(2) Доколку доброто подлежно на акциза се произ-
веде надвор од постапка на непостоење на услови за 
настанување на акцизен долг, акциза настанува со 
производството. Акцизен должник е производителот. 
Тој е обврзан, за доброто подлежно на акциза, за кое 
настанала акциза, неодложно да предаде акцизна при-
јава. Акцизата се плаќа веднаш. 

(3) Добрата подлежни на акциза, кои се наоѓаат во 
акцизен склад во моментот на престанување на важе-
њето на акцизната дозвола, важат за пуштени во ак-
цизно-правен слободен промет, освен ако истите не се 
пренесат во друг акцизен склад во рок од десет дена 
од денот на престанување на важењето на акцизната 
дозвола. Акцизен должник е имателот на акцизна доз-
вола. 

(4) Акциза настанува за кусокот кој ќе се утврди 
при пропишан или службено спроведен попис, освен 
доколку не се утврди губење на добрата. Калирањето 
се третира како губење на доброто. Акцизен должник 
е имателот на акцизна дозвола . 

(5) Акцизата настанува и во моментот на излегува-
ње на добрата од постапката на непостоење на услови 
за настанување на акцизен долг при нејзиното тран-
спортирање во таквата постапка, освен ако се работи 
за калирање на добрата. Истото важи и кога добрата 
не му се испорачуваат на примателот наведен во ак-
цизниот документ, освен во случаите кога тие непос-
редно му се предаваат на друго лице на акцизната те-
риторија, кое е овластено за примање на добра под-
ложни на акциза во постапка на непостоење на услови 
за настанување на акцизен долг или во случаите на до-
кажливо губење на добрата поради непредвидени 
околности или виша сила. Акцизен должник е испра-
ќачот, или пак превозникот, царинскиот декларант 
или сопственикот на добрата, доколку некој од нив 
дал гаранција при постапката на испраќање на добра-
та наместо испраќачот. 

Акцизен должник ќе стане примателот на доброто 
на акцизната територија, доколку тоа се наоѓа во не-
гово владение пред настанувањето на акцизата. Акци-
зен должник станува и лицето кое противправно го 
присвојува доброто. 

(6) Акциза настанува за акцизно-повластени ак-
цизни добра, кои се користат спротивно на нивната 
намена. Користење спротивно на намената се утврду-
ва за случаите кога доброто подлежно на акциза ќе се 
користи спротивно на акцизно-повластеното користе-
ње наведено во неговата наменска цел или кога тоа 
веќе не може да се употреби за наменската цел. Акци-
за не настанува во случаите на губење на добрата по-
ради непредвидени околности или виша сила. Кодира-
њето се третира како губење на доброто поради неп-
редвидени околности или виша сила. Акцизен дол-
жник е лицето кое поседува одобрение за акцизно-
повластено користење, а го користи доброто спротив-
но на намената. Акцизниот должник треба за доброто 
подлежно на акциза, за кое настанала акциза, неод-
ложно да предаде акцизна пријава, во која сам ќе ја 
пресмета акцизата. Акцизата се плаќа веднаш. 

(7) Во случаите на увоз на акцизни добра на акциз-
ната територија важат соодветните царински прописи 
(освен ако поинаку не е предвидено со овој закон) во 
поглед на: настанувањето на акцизата, моментот кој е 
меродавен за нејзино пресметување, одредувањето на 
акцизниот должник, роковите за плаќање, враќањето 
и дополнителното плаќање на акцизата, како и за ак-
цизната постапка. 
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Член 14 

Акцизен период 
Акцизен период за кој се пресметува и плаќа акци-

за е еден календарски месец, во кој настанала акциза. 

Член 15 

Пресметување на акцизата 
(1) Акцизниот должник ја пресметува акцизата во 

акцизниот период доколку настанала акциза согласно 
со членот 13 на овој закон. 

(2) При увоз на акцизни добра, акцизата ја пресме-
тува надлежниот царински орган кој ја спроведува 
постапката на царинење. 

Член 16 

Поднесување акцизна пријава и плаќање 
на акцизата 

(1) Акцизниот должник е должен да поднесе ак-
цизна пријава и да ја плати акцизата за секој акцизен 
период во рок од 15 дена по истекот на секој кален-
дарски месец, освен ако поинаку не е пропишано со 
овој закон. 

(2) Имателот на акцизна дозвола поднесува акциз-
на пријава во рокот предвиден во ставот 1 на овој 
член, и тогаш кога не настанал акцизен долг за соод-
ветниот акцизен период. 

(3) Ако имателот на акцизна дозвола има повеќе 
од еден акцизен склад, може да достави заедничка ак-
цизна пријава за сите акцизни складови. 

(4) Во случај на престанување на важењето на ак-
цизната дозвола, поднесувањето на акцизната пријава 
и плаќањето на акцизата се вршат во рок од 30 дена 
од денот на престанувањето на важењето, освен во 
случај на стечај, ликвидација или спојување. 

(5) Во случај на стечај, ликвидација или спојување 
доставувањето на акцизната пријава и плаќањето на 
акцизата се вршат во рок од 30 дена од завршените 
постапки. 

(6) Министерот за финансии ја пропишува форма-
та и содржината на акцизната пријава. 

Член 17 

Акцизен надзор и утврдување акциза 
од надлежен орган 

(1) Управата за јавни приходи со решение ќе ја ут-
врди акцизата за соодветниот акцизен период, ако: 

1) акцизниот должник не поднесе акцизна пријава 
во пропишаните рокови; 

2) акцизата не е правилно пресметана, или не одго-
вара на реално настанатата акциза и 

3) се утврди во контрола дека евиденцијата на ак-
цизниот должник е нецелосна или содржи неточни по-
датоци. 

(2) При утврдувањето на акцизата од ставот 1 на 
овој член , соодветно се применуваат одредбите на За-
конот за утврдување и наплата на јавните приходи. 

(3) Пописот на акцизните добра на залиха, обеле-
жувањето и наменското користење на акцизните доб-
ра, покрај Управата за јавни приходи го надгледуваат 
и царинскиот орган, органот на пазарна инспекција и 
по потреба овластено лице од сообраќајната полиција. 

Глава III 

АКЦИЗНИ ПОВЛАСТУВАЊА 

Член 18 

Акцизно-повластено користење 
(1) Во рамките на акцизно-повластеното користе-

ње, добрата подлежни на акциза можат да се користат 
за наменски цели ослободени од акциза или со повлас-
тена акциза. 

(2) Лицето кое има намера да користи добра под-
лежни на акциза за наменски цели со акцизно-повлас-
тено користење треба да поседува одобрение издадено 
од Управата за јавни приходи, освен за случаите од 
членовите 24 и 25 став 1 точки 2, 3, 5 и 6 на овој закон. 

Член 19 

Услови за стекнување на одобрение за акцизно-пов-
ластено користење 

Одобрение за акцизно-повластено користење (во 
натамошниот текст: одобрение) може да стекне само 
лице кое ги исполнува следниве услови: 

1) врши или има намера самостојно да врши деј-
ност и има седиште во Република Македонија; 

2) води уредно деловни книги согласно со важеч-
ките прописи и редовно поднесува годишни пресметки 
во последните две години; 

3) против кое не е покрената постапка за стечај, 
односно ликвидација и 

4) редовно ги исполнува даночните и царинските 
обврски. 

Член 20 

Барање за издавање одобрение за акцизно-
повластено користење 

(1) Одобрението се издава врз основа на писмено 
барање. 

(2) Писменото барање од ставот 1 на овој член 
треба задолжително да ги содржи следниве податоци: 
опис на дејноста и вид на акцизното добро за кое се 
бара акцизно одобрение; идентификација на лицето 
кое побарало акцизно одобрение; исполнетост на ус-
лови за спроведување на надзор на надлежните орга-
ни; природа и опис на поединечни производни постап-
ки; податоци за уредите кои овозможуваат мерење на 
произведените, преработените, складираните и испо-
рачаните акцизни добра согласно со меѓународните 
стандарди; начин на испорака на акцизните добра, ви-
сина на сопственичкиот капитал и на капиталот на 
содружниците, планирано годишно производство по 
количина, локација и опис на производните и скла-
дишните простории. Лицата кои се заведени во тргов-
ски или судски регистар треба да приложат извод од 
регистрација. 

(3) За мерните уреди од став 2 на овој член, бара-
телот на акцизно одобрение треба да поседува одоб-
рение од надлежниот орган за стандардизација и мет-
рологија. 

Член 21 

Издавање на одобрение за акцизно-
повластено користење 

(1) Одобрението го издава Управата за јавни при-
ходи. 

(2) Одобрението се издава на подносителот на ба-
рањето и истото може да се отповика. 

(3) Одобрението не смее да се пренесува на друго 
лице. 

(4) Во одобрението треба да се наведат: имателот 
на одобрението, местото на акцизно-повластеното ко-
ристење; видовите акцизни добра кои можат да се 
произведуваат во местото одобрено за акцизно-пов-
ластено користење; кој орган е надлежен за надзор и 
периодот за кој се издава одобрението. 

(5) Управата за јавни приходи одлучува по барање-
то за издавање одобрение во рок од два месеца од де-
нот на приемот на барањето. 

Член 22 

Обврски на имателот на одобрение за акцизно-пов-
ластено користење 

(1) Имателот на одобрението е должен: 
1) да обезбеди соодветно чување на акцизните доб-

ра во складот; да ги надгледува сите постапки, вклучи-
телно испораката и приемот на акцизни добра; да ги 
констатира загубите, односно кусоците; да ги доку-
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ментира и кај Управата за јавни приходи да ги пријави 
сите неправилности при акцизно-повластеното корис-
тење; 

2) да обезбеди се што е потребно за непречено вр-
шење на надзор; 

3) да води евиденции на залихи на акцизни добра 
по видови и количества и евиденции за движењето на 
акцизните добра и до Управата за јавни приходи да 
доставува тримесечен попис на залихи и 

4) да ја известува Управата за јавни приходи за си-
те измени на податоците наведени во барањето за из-
давање одобрение. 

(2) Ако Управата за јавни приходи утврди дека 
имателот на одобрението не ги исполнува обврските 
од претходниот став, определува рок за отстранување 
на неправилностите. 

(3) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за содржината и начинот на водењето на еви-
денциите од ставот 1 точка 3 на овој член. 

Член 23 

Престанување на важењето на одобрението 
за акцизно-повластено користење 

(1) Одобрението престанува да важи: 
1) ако имателот на одобрението-физичко лице по-

чине; 
2) со престанување на постоењето на правното ли-

це имател на одобрението; 
3) со враќање на одобрението и 
4) ако Управата за јавни приходи го одземе одоб-

рението. 
(2) Управата за јавни приходи донесува решение за 

одземање на одобрението ако неговиот имател повеќе 
не ги исполнува условите утврдени во него, а особено: 
ако не обезбедува соодветен систем на надзор на сос-
тојбата на залихи и ако не врши пописи во роковите 
утврдени во одобрението; ако престанат да постојат 
причините и условите врз основа на кои е издадено 
одобрението; ако одобрението е издадено врз основа 
на непотполни или неточни информации; ако не ги 
отстрани неправилностите во рокот определен од над-
лежниот орган; кога ќе започне постапка на стечај, 
односно ликвидација. 

(3) Жалбата против решението од ставот 2 на овој 
член не го задржува неговото извршување. Управата 
за јавни приходи може до одлучувањето по жалбата да 
го одложи одземањето на одобрението ако оцени дека 
жалбата може да се прифати како основана. 

(4) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за начинот и постапката на престанување на 
важењето на одобрението за акцизно-повластено ко-
ристење. 

Глава IV 

АКЦИЗНИ ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 24 

Акцизни ослободувања за дипломатски и конзуларни 
претставништва и меѓународни организации 

(1) Добрата подлежни на акциза се ослободуваат 
од акциза, без да се нарушат одредбите од Вториот 
дел на овој закон, во следниве случаи: 

1) за промет во рамките на дипломатските и конзу-
ларните мисии врз основа на посебни спогодби склу-
чени со земјата-испраќач, а врз основа на начелото на 
реципроцитет; 

2) за меѓународни организации, признати од земја-
та домаќин, како и нивните членови, согласно со усло-
вите кои се утврдени со меѓународните договори за 
основање на овие организации или во договорите за 
одредување на нивните седишта и 

3) за воените сили на договорните страни на Се-
верноатлантскиот пакт, и тоа за употреба и потрошу-
вачка од страна на силите или нивниот персонал или 
за снабдување на нивните казина и кантини. 

(2) Акцизните добра ослободени од плаќање акци-
за согласно со овој член не смеат да се отуѓат, освен 
ако се плати акциза. 

(3) По исклучок од ставот 1 на овој член за промет 
на акцизната територија ослободувањето од акциза се 
врши по постапка и на начин утврдени во членовите 
48 и 49 од Законот за данокот на додадена вредност. 

Член 25 

Други акцизни ослободувања 
(1) Добрата подлежни на акциза се ослободуваат 

од акциза без да се нарушат одредбите од Вториот дел 
на овој закон, во случаите кога: 

1) се користат како проба за анализа, за неопходни 
производствени тестови или научни цели; 

2) се уништуваат под даночен надзор; 
3) се денатурираат под даночен надзор; 
4) се користат за научно-истражувачки цели; 
5) патникот ги носи со себе од странство во својот 

личен багаж, ако не се од комерцијална природа и 
6) минерални масла и гас кои се наоѓаат во стан-

дардните резервоари на моторни возила или авиони 
кои доаѓаат од странство и не се наменети за ната-
мошна продажба и се ослободени од плаќање увозни 
давачки согласно со царинските прописи. 

(2) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за примената на одредбите на овој член. 

Член 26 

Враќање или неплаќање на акцизата 
(1) По барање акцизата не се плаќа или се враќа за 

докажливо оданочени, а неискористени акцизни доб-
ра, кои: 

1) повторно се предаваат во акцизен склад и 
2) се уништуваат или потполно денатурираат под 

даночен надзор. 
(2) Во случаите од ставот 1 точка 1 на овој член, 

право на ослободување имаат имателите на акцизна 
дозвола, а во случаите од точката 2 на овој член, лица-
та кои ги поседувале добрата во моментот на нивното 
уништување или денатурирање. 

II. ВТОР ДЕЛ 

Глава V 

МИНЕРАЛНИ МАСЛА 

Член 27 

Предмет на оданочување 
(1) На акциза подлежат следниве минерални мас-

ла: 
1) производите од тарифен број 2706; 
2) производите од тарифните подброеви 2707 10, 

2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 и 2707 99 
19; 

3) производите од тарифниот број 2709; 
4) производите од тарифниот број 2710; 
5) производите од тарифниот број 2711, заклучно 

со хемискиот чист метан и пропан, со исклучок на 
природен гас; 

6) производите од тарифните подброеви 2712 10, 
2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39, 2712 90 91 
и 2712 90 99; 

7) производите од тарифниот број 2715; 
8) производите од тарифниот број 2901; 
9) производите од тарифните подброеви 2902 11, 

2902 19, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 
00 и 2902 44; 

10) производите од тарифните подброеви 3403 11 
00 и 3403 19; 

11) производите од тарифниот број 3811 и 
12) Производите од тарифниот број 3817. 
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(2) Освен добрата од ставот 1 на овој член, за ми-
нерални масла кои подлежат на акциза се сметаат и 
сите други добра наменети за користење како погон-
ско гориво или како додаток на погонско гориво, кои 
како такви се понудени за продажба или користење, 
како и други јаглени хидрати, кои се наменети за ко-
ристење како масло за греење или се нудат како такви 
за продажба, со исклучок на камен јаглен, кафен јаг-
лен, тресет или други споредливи цврсти јаглени хид-
рати или земјен гас. Со нивното користење настанува 
акциза, која се плаќа веднаш. Овие добра се оданочу-
ваат по акцизната стапка на истородните минерални 
масла. 

Член 28 

Специфична акциза 
(1) Специфичната акциза за следниве минерални 

масла, доколку поинаку не е пропишано со овој закон, 
изнесува за: 

1) моторен бензин до тар. ознаки 2710 00 26 00, 
2710 00 27 00, 2710 00 29 00, 2710 00 32 00, 2710 00 34 00, 
2710 00 36 00, и тоа: 

1.1. бензин со содржина на олово повисока од 0,013 
г/л и авионски бензин=32,923 ден./кгр. 

1.2. безоловен бензин со содржина на олово до 
0,013 г/л = 29,274 ден/кгр. 

2) гасно масло до тар. ознака од 2710 00 66 00 до 
2710 00 68 00, и тоа за употреба: 

2.1. како погонско гориво = 14,746 ден./кгр. 
2.2. како гориво за греење = 3, 742 ден./кгр. 
3) течен нафтен гас од тар. ознаки од 2711 12 11 00 

до 2711 19 00 00 и метан од тар. ознака 2711 29 00 00, и 
тоа за употреба: 

3.1. како погонско гориво = 4,900 ден./кгр. 
3.2. како гориво за греење = 4,876 ден./кгр. 
4) керозин од тар. ознаки 2710 00 51 00 и 2710 00 55 

00, и тоа за употреба: 
4.1. како погонско гориво = 9,000 ден./кгр. 
4.2. како гориво за греење = 1,800 ден./кгр. и 
5) масло за ложење од тар. ознаки 2710 00 74 00, 

2710 00 76 00, 2710 00 77 00, 2710 00 78 00 = 0,100 
ден./кгр. 

(2) Минералните масла што не се наведени во ста-
вот 1 на овој член се оданочуваат како минералните 
масла што им се најблиски по состав и содржина. 

Член 29 
Пропорционална акциза 

Минералните масла од тарифните ознаки 2710 00 
39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 
92 00 и 2710 00 94 00 се оданочуваат во висина од 10%, 
а основица е продажна цена без данокот на додадена 
вредност која во себе не содржи акциза, а при увоз ос-
новица е вредноста на тоа добро утврдена според ца-
ринските прописи вклучувајќи ги царината и другите 
увозни давачки што се плаќаат при увозот. 

Член 30 
Обележување на минералните масла 

(1) Гасните масла од тарифните ознаки 2710 00 66 
00 до 2710 00 68 00 и керозинот од тарифната ознака 
2710 00 55 00, кои се употребуваат како горива за грее-
ње се обележуваат со пропишана боја и / или други 
состојки. Обележувањето на минералните масла се 
врши исклучиво во акцизен склад кој поседува дозво-
ла за обележување, добиена од надлежниот орган. 

(2) Минералното масло увезено на акцизната тери-
торија се смета за обележано ако увозникот достави 
потврда од странски даночен или царински орган, од-
носно од производителот или овластен обележувач, 
дека истото е обележано надвор од акцизната терито-
рија и дека ги содржи најмалку тие материи за обеле-
жување што се пропишани врз основа на овој закон. 
Ако потврдата не се поднесе или ако таа не е соодве-
тен доказ, се смета дека минералното масло не е обе-
лежано. 

(3) Складирањето на минералните масла треба да 
се врши на начин кој ја оневозможува неутрализација-
та на бојата и / или другите состојки под влијание на 
други материи. 

(4) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи во врска со постапката на обележување на 
минералните масла. 

Член 31 

Користење на обележани минерални масла 
(1) Минералните масла кои содржат материи за 

обележување пропишани со овој закон не смеат да се 
трошат и користат како погонско гориво. 

(2) Лицето кое троши или користи минерални мас-
ла спротивно на одредбите на став 1 од овој член е 
должно веднаш да ја плати акцизата согласно со член 
28 на овој закон. 

Член 32 

Акцизно ослободување на минерални масла 
(1) Минералните масла се ослободени од акциза, 

доколку се исполнети условите од членот 18 став 2, во 
случаите кога: 

1) не се користат како погонско гориво или за гре-
ење, освен минералните масла наведени во членот 29 
на овој закон; 

2) се користат во воздушен сообраќај со исклучок 
на користењето во воздушниот сообраќај за приватни 
намени; 

3) се вбризгуваат во високите печки како додаток 
на главното гориво-кокс во рамките на хемиски ре-
дукциски постапки и 

4) ги набавуваат Министерството за одбрана и Ми-
нистерството за внатрешни работи за специјалните 
возила за целите на одбраната и безбедноста. 

(2) Минералните масла се ослободени од акциза 
кога се користат за производство на минерални масла 
од членот 28 на овој закон. Ова ослободување не се 
однесува на непроизводни цели, а вклучително не на 
користењето за погонски возила. 

Член 33 

Посебни случаи кои не се сметаат за производство 
на минерални масла 

(1) Случаите на мешање на оданочени или мине-
рални масла ослободени од акциза меѓу себе или со 
други материи надвор од погоните за производство на 
минерални масла не се сметаат за производство на ми-
нерални масла. 

(2) Случаите на повторно производство на корис-
тени минерални масла не се сметаат за производство 
на минерални масла, доколку со тоа не се нарушат да-
ночните принципи. 

(3) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за случаите од ставовите 1 и 2 на овој член. 

Член 34 

Акцизен склад на минерални масла 
Акцизна дозвола согласно со членот 5 став 2 на 

овој закон за цели на складирање на минерални масла 
се доделува само во случаите кога складот служи за 
цели на трговија на големо, дистрибуција на големо од 
страна на производителот, за мешање на минерални 
масла или за снабдување на иматели на акцизно одоб-
рение. 

Глава VI 

АЛКОХОЛ, АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ 

Член 35 

Предмет на оданочување 
(1) На акциза на пиво подлежат: 
1) Производите од тарифниот број 2203 со содржи-

на на алкохол поголема од 0,5% вол. и 



27 април 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 32 - Стр. 2429 

2) Производите од тарифниот број 2206 кои содр-
жат мешавина од пиво и безалкохолни пијалаци и со 
содржината на алкохол поголема од 0,5% вол. 

(2) На акциза на пенливо вино подлежат: 
Сите производи од тарифните ознаки 2204 10, 2204 

21 10, 2204 29 10 и 2205, кои: 
- се полнети во шишиња со затворач кој е прицврс-

тен со посебни држачи, или пак производите кои има-
ат притисок од растворен јаглероден диоксид од 3 ба-
ри или повеќе и 

- имаат содржина на алкохол поголема од 1,2% 
вол, а најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан 
во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на 
ферментација. 

(3) На акциза на вино подлежат: 
Сите производи од тарифните броеви 2204 и 2205, 

со исклучок на пенливите вина во смисла на ставот 2 
на овој член и тоа: 

- со содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а 
најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан во го-
товиот производ е настанат исклучиво по пат на фер-
ментирање или 

- со содржина на алкохол поголема од 15% вол, а 
најмногу 18% вол, ако не се произведени со збогатува-
ње и доколку алкохолот содржан во готовиот произ-
вод е настанат исклучиво по пат на ферментација. 

(4) На акциза за ферментирани пијалаци, освен 
пенливо вино, вино и пиво, подлежат и производите 
под називот: 

1) "други пенливи ферментирани пијалаци" од та-
рифните ознаки 2206 00 31 00 и 2206 00 39 00, како и 
производите од тарифните ознаки 2204 10, 2204 21 10, 
2204 29 10 и 2205 што не се наведени во ставот 2 на 
овој член, кои: 

- се полнети во шишиња со затворач кој е прицврс-
тен со посебни држачи, или пак производите кои има-
ат притисок од растворен јаглероден диоксид од 3 ба-
ри или повеќе и 

- имаат содржина на алкохол поголема од 1,2% 
вол, а најмногу 13% вол или 

- имаат содржина на алкохол поголема од 13% вол, 
а најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан во 
готовиот производ е настанат исклучиво по пат на 
ферментирање. 

2) "други непенливи ферментирани пијалаци" кои 
потпаѓаат под тарифниот број 2204 и 2205, а не се на-
ведени во ставот 3 на овој член, како и производите од 
тарифниот број 2206, со исклучок на другите пенливи 
ферментирани пијалаци во смисла на точка 1 на овој 
став и на пијалаците во смисла на став 1 на овој член: 

- со содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а 
најмногу 10% вол. или 

- имаат содржина на алкохол поголема од 10% вол, 
а најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан во 
готовиот производ е настанат исклучиво по пат на 
ферментација. 

(5) На акциза на меѓупроизводи подлежат: 
Сите производи, кои потпаѓаат под тарифните 

броеви 2204, 2205 и 2206 со содржина на алкохол пого-
лема од 1,2% вол, а најмногу 22% вол, што не потпа-
ѓаат во областа на примена на ставовите 2 и 3 на овој 
член. 

(6) На акциза на етил-алкохол подлежат: 
1) Сите производи од тарифниот број 2207 и 2208 

со содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, дури и 
кога овие производи се дел од некој производ, кој пот-
паѓа под друга група на Царинската номенклатура; 

2) Сите производи од тарифните броеви 2204, 2205 
и 2206 со содржина на алкохол поголема од 22% вол; и 

3) Питок етил-алкохол, без разлика на тоа дали со-
држи растворени производи или не. 

(7) Постапката за мерење на процент волумен на 
алкохол се врши според прописите за методите за зе-
мање мостри и вршење хемиски и физички анализи на 
алкохолни пијалаци. 

Член 36 

Специфична акциза 
(1) Акцизата на пиво во смисла на член 35 став 1 на 

овој закон изнесува 3 ден. по литар/степен на алкохол 
или 1,25 ден. по литар / степен екстракт. 

(2) Акцизата на пенливо пиво во смисла на член 35 
став 2 на овој закон изнесува 0 ден. / литар. 

(3) Акцизата на вино во смисла на член 35 став 3 на 
овој закон изнесува 0 ден. / литар. 

(4) Акцизата на други пенливи пијалаци во смисла 
на член 35 став 4 точка 1 на овој закон изнесува 30 
ден. / литар. 

(5) Акцизата на други непенливи пијалаци во сми-
ла на член 35 став 4 точка 2 на овој закон изнесува 30 
ден. / литар. 

(6) Акцизата на меѓупроизводи во смисла на член 
35 став 5 на овој закон изнесува 300 ден. / литар чист 
алкохол. 

(7) Акцизата на етил-алкохол во смисла на член 35 
став 6 на овој закон изнесува 300 ден. / литар чист ал-
кохол, мерено при температура од 20 0С. 

Член 37 

Контролни марки 
(1) Акцизата на меѓупроизводи и етил-алкохол се 

плаќа со користење на контролни марки. 
(2) Контролни марки добива имателот на акцизна 

дозвола или увозникот. 
(3) Пуштањето на меѓупроизводите и етил-алкохо-

лот во акцизно-правен слободен промет на акцизната 
територија е дозволено само ако овие добра се обеле-
жени со контролна марка. 

(4) Контролната марка треба да биде залепена на 
соодветната опаковка на алкохолниот пијалак, однос-
но шишето, така што при отворањето ќе мора да се 
оштети. 

(5) Во подигнувањето на контролните марки нас-
танува долг за контролни марки во висина на акцизна-
та вредност на марките. 

(6) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи во врска со подигнувањето на контролните 
марки, плаќањето на долгот за контролни марки, како 
и нивната форма, содржина и начинот на нивното из-
давање. 

Член 38 

Рок за плаќање на долгот за контролни марки 
Долгот за контролните марки се плаќа во следниве 

рокови: 
1) за контролните марки подигнати до петнаесет-

тиот ден во тековниот месец до петнаесеттиот ден од 
наредниот месец и 

2) за контролните марки подигнати од шеснаесет-
тиот ден во тековниот месец до последниот ден од на-
редниот месец. 

Член 39 

Акцизни ослободувања за алкохол 
и алкохолни пијалаци 

(1) Етил-алкохолот е ослободен од акциза, докол-
ку се исполнети условите од членот 18 став 2 на овој 
закон, во следниве случаи: 

(а) користење за производство на оцет во смисла 
на тарифниот број 2209 од Царинската номенклатура, 

(б) кога потполно денатуриран, согласно со соод-
ветните прописи, се пушта во акцизно-правен слобо-
ден промет, 

(в) користење за производство на производ непо-
добен за човековиот вкус од денатуриран алкохол, 

(г) користење за производство на лекови, 
(д) користење за медицински цели во болници, ам-

буланти и аптеки, 
(ѓ) користење за производство на ароми за прех-

ранбени производи и безалкохолни пијалаци со содр-
жина на алкохол од најмногу 1,2% вол, и 



Стр. 2430 - Бр. 32 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 27 април 2001 

(е) непосредно или користење како составен дел 
на полуготови производи за производство на прехран-
бени производи, полнети или во друга форма. Содр-
жината на алкохол кај пралините не смее да ја надми-
нува границата од 8,5 литри чист алкохол на 100 кг 
производ, а кај другите производи освен пралини - 5 
литри чист алкохол на 100 кг производ. 

(2) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за начинот и постапката за остварување на 
ослободувањата од ставот 1 на овој член. 

Член 40 

Мали производители 
(1) Мали производители во смисла на овој член се 

лицата кои годишно произведуваат помалку од: 
а) 5 хл вино или 
б) 2 хл етил-алкохол. 
(2) Виното и етил-алкохолот кои се произведени 

од страна на мали производители за сопствени потре-
би се ослободени од специфична акциза. 

Глава VII 

ТУТУНСКИ ДОБРА 

Член 41 

Предмет на оданочување 
(1) На акциза на тутунски добра подлежат: 
1) пури и цигарилоси 
2) цигари 
3) тутун за пушење, и тоа: 
- фино сецкан тутун за виткање цигари и 
- друг тутун за пушење. 
(2) Пури и цигарилоси се свитоци од тутун намене-

ти за пушење со внатрешна обвивка или со внатрешна 
и надворешна обвивка, кои се: 

1) направени исклучиво од природен тутун; 
2) со надворешна обвивка од природен тутун или 
3) со надворешна обвивка во боја на пура и внат-

решна обвивка, двете од хомогенизиран и реконструи-
ран тутун, ако најмалку 60% од парчињата тутун во 
нив имаат ширина и должина поголема од 1,75 мм, 
надворешната обвивка е замотана спирално, а пурата 
има врв заострен за 30% степени во однос на оската 
на пурата или 

4) со надворешна обвивка во боја на пура и внат-
решна обвивка, двете од хомогенизиран и реконструи-
ран тутун, ако нивната тежина по парче без филтер и 
додаток за во уста изнесува 2,3 г. или повеќе и ако нај-
малку 60% од парчињата тутун во нив имаат ширина и 
должина поголема од 1,75 mm, а ширината на нивната 
обвивка во најмалку една третина од должината на 
ролната изнесува 34 мм. Тежина по парче е просечна-
та тежина на 1000 парчиња без филтер и додаток за во 
уста во времето на настанувањето на акцизата. 

(3) Цигари се: 
1) свитоци од тутун, непосредно наменети за пуше-

ње, а не се пури или цигарилоси согласно со ставот 2 
на овој член; 

2) свитоци од тутун кои во едноставен неиндустри-
ски процес се вметнуваат во хартиена обвивка за цига-
ри и 

3) свитоци од тутун кои во едноставен неиндустри-
ски процес се виткаат во листови хартија за цигари. 

(4) Тутун за пушење (фино сецкан тутун и тутун за 
лулиња) е сецкан или на друг начин иситнет, ткаен 
(развлакнет) или во плочи пресуван тутун кој може да 
се пуши без понатамошна индустриска обработка. Ту-
тунскиот отпад се смета за тутун за пушење, кога е на-
менет за пушење и малопродажба, а не спаѓа во пури 
и цигарилоси според ставот 2 на овој член или во цига-
ри според ставот 3 на овој член. 

(5) Тутунот за пушење се смета за фино сецкан ту-
тун ако 25% од парчињата тутун во него имаат шири-
на и должина помала од 1 мм. 

(6) Тутунот за лулиња се смета за фино сецкан ту-
тун ако е наменет за виткање цигари. 

Член 42 

Комбинирана акциза 
(1) На следниве тутунски добра, при пуштањето од 

акцизен склад во слободно правен-акцизен промет ак-
цизата изнесува: 

1) на пури и цигарилоси во смисла на член 41 став 2 
на овој закон, 0 ден. по парче и 33 % од малопродаж-
ната цена; 

2) на цигари во смисла на член 41 став 3 на овој за-
кон, 0 ден. по парче и 33% од малопродажната цена; 

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во 
смисла на член 41 став 4 на овој закон, 0 ден по килог-
рам и 33 % од малопродажната цена и 

4) на тутун за пушење како тутун за лулиња во 
смисла на член 41 став 4 на овој закон , 0 ден по килог-
рам и 33 % од малопродажната цена. 

(2) На следниве тутунски добра, при увоз акцизата 
изнесува: 

1) на пури и цигарилоси во смисла на член 41 став 2 
на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0 % од малопродаж-
ната цена; 

2) на цигари во смисла на член 41 став 3 на овој за-
кон, 1,35 по парче и 0 % од малопродажната цена; 

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во 
смисла на член 41 став 4 на овој закон , 1.350,00 ден. по 
килограм и 0 % од малопродажната цена и 

4) на тутун за пушење како тутун за лулиња во 
смисла на член 41 став 4 на овој закон, 1.350,00 ден. по 
килограм и 0% од малопродажната цена. 

Член 43 

Пресметковна основа 
(1) Малопродажна цена е поединечната цена која 

ја одредува производителот или увозникот како еди-
нечна трговска цена за пури, цигарилоси и цигари по 
парче и за тутун за пушење по килограм. Доколку е 
одредена само цената по пакување, за малопродажна 
цена се смета цената која произлегува од цената по 
пакување и содржината на пакувањето. 

(2) За пресметувањето на акцизата за тутун за пу-
шење меродавна е нето-тежината во моментот на нас-
танувањето на акцизата. 

(3) Производителот, односно увозникот утврдува 
малопродажна цена и за добрата кои се отуѓуваат без 
надомест. Оваа цена не смее да биде помала од поеди-
нечната цена на соодветните тутунски добра. 

(4) Производителот, односно увозникот е должен 
малопродажната цена на тутунските добра да ја прија-
ви во Управата за јавни приходи и да ја објави во 
"Службен весник на Република Македонија", пред 
пуштањето на тутунските добра по така утврдените 
цени во акцизно правен слободен промет. 

Член 44 

Контролни марки 
(1) Акцизата на тутунски добра се плаќа со корис-

тење на контролни марки. 
(2) Контролни марки добива производителот или 

увозникот. 
(3) Пуштањето на тутунските добра во акцизно-

правен слободен промет на акцизната територија е 
дозволено само ако тутунските добра се обележени со 
контролна марка. 

(4) Контролната марка треба да биде залепена на 
амбалажата под целофанската или друга хартија, така 
што ќе биде видлива и при отворањето на пакувањето 
ќе мора да се оштети. На оригиналните пакувања на 
пури и цигарилоси, кои не се обвиткани со целофан-
ска или друга хартија, контролната марка може да би-
де залепена непосредно на пакувањето. 

(5) Со подигнувањето на контролните марки нас-
танува долг за контролни марки во висина на акцизна-
та вредност на марките. 
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(6) Акцизната вредност на една контролна марка 
се пресметува од акцизата за една цигара, пура, цига-
рилос или 1 кг тутун за пушење и податокот за коли-
чината наведена на контролната марка. 

(7) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи во врска со подигнувањето на контролните 
марки, плаќањето на долгот за контролни марки, како 
и нивната форма, содржина и начинот на нивното из-
давање. 

Член 45 

Рок за плаќање на долгот за контролни марки 
Долгот за контролните марки се плаќа во следниве 

рокови: 
1) за контролните марки подигнати до петнаесет-

тиот ден во тековниот месец до петнаесеттиот ден од 
наредниот месец и 

2) за контролните марки подигнати од шеснаесет-
тиот ден во тековниот месец до последниот ден од на-
редниот месец. 

Член 46 

Акцизен склад на тутунски добра 
Акцизната дозвола од членот 5 став 2 од овој за-

кон за цели на складирање на тутунски добра им се из-
дава на лицата кои се овластени: 

- за добивање контролни марки (производител и 
увозник) или 

- да вршат испитување на квалитетот на тутунски-
те добра. 

Член 47 

Исклучок од правилото за настанување 
на акцизата 

По исклучок од членот 13 став 1 на овој закон, ак-
циза на тутунски добра не настанува кога оданочените 
тутунски добра се враќаат во акцизен склад и повтор-
но се пуштаат во акцизно-правен слободен промет од 
него во се уште затворени малопродажни пакувања со 
неоштетени пропишани контролни маркици или кога 
се предаваат за потрошувачка во складот. 

Член 48 

Настанување на акцизата при недозволено зголемува-
ње на малопродажната цена 

Во случај на недозволено зголемување на малоп-
родажната цена над пријавената во Управата за јавни 
приходи и објавената во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", настанува акциза во висина на разли-
ката од акцизното оптоварување пред и по зголемува-
њето на цената. Акцизен должник е трговецот. Акци-
зата се плаќа веднаш. 

Член 49 

Прописи за пакување, забрана за додавање 
предмети на пакувањето 

(1) Тутунските добра смеат да излезат од акцизни-
от склад во акцизно-правниот слободен промет, да се 
дадат на користење во акцизен склад или да се увезат 
или транспортираат на акцизната територија само во 
затворени, малопродажни пакувања. 

(2) Во малопродажните пакувања од ставот 1 на 
овој член не смеат да се пакуваат други предмети ос-
вен тутунски добра. Други предмети не смеат да им се 
додаваат на пакувањата ниту однадвор, освен во слу-
чаите кога тие предмети се наменети за препродава-
чот. Ова важи независно од тоа дали другите предме-
ти ќе му бидат предадени директно или индиректно на 
потрошувачот. 

Член 50 

Пакувања во трговијата, продажба на парче 
Трговецот мора да ги чува малопродажните паку-

вања затворени и не смее да ги оштетува контролните 
марки. По исклучок, тој смее да отвора пакувања со 
цел за контрола на содржината, за покажување, проба 
или да ги разделува на потрошувачите за маркетин-
шки цели. Пакувањата од пури, цигарилоси или цига-
ри смеат да се отвораат со цел за продажба на парче. 
Трговецот смее да ги отвора пакувањата само така 
што контролната маркица ќе биде уништена. 

Член 51 

Забрана за отуѓување и над малопродажната цена 
Пуштањето на тутунските добра во акцизно пра-

вен слободен промет кои се над пријавената малопро-
дажна цена во Управата за јавни приходи и објавена 
во "Службен весник на Република Македонија", не е 
дозволено. Од овој принцип се исклучува отуѓувањето 
за проба или маркетиншки цели. Трговецот на мало 
не смее да одобрува рабат или слични попусти. При 
продажбата, трговецот не смее на потрошувачите да 
им дели дополнителни предмети ниту да ја поврзува 
продажбата на тутунските добра со продажба на дру-
ги добра. 

III ТРЕТ ДЕЛ 

Глава VIII 

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБВРСКИ 

Член 52 

Евиденциски обврски 
(1) Имателот на акцизна дозвола е должен да води 

уредна и точна евиденција за цели на пресметувањето 
на настанатата акциза. 

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член мора да 
содржи одделни податоци за: 

1) произведените количини на акцизни добра; 
2) количини на акцизни добра на залиха, во произ-

водство, во складови или други деловни простории; 
3) количини на акцизни добра за кои настанала ак-

циза и за кои е платена акцизата според пропишаните 
стапки; 

4) количини на акцизни добра за кои настанала ак-
циза а за кои истата не е платена; 

5) количини на акцизни добра потрошени во ак-
цизниот склад и 

6) износите на пресметана и платена акциза. 
(3) Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член соод-

ветно се применуваат и за имателите на акцизно одоб-
рение. 

(4) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за начинот и постапката за водење на евиден-
циските обврски. 

Член 53 

Издавање на фактури, односно други документи 
(1) Имателот на акцизна дозвола е должен за се-

кое пуштање на акцизни добра во слободно-правен 
акцизен промет да издаде фактура, односно друг доку-
мент од кој се гледа испораката на акцизни добра. 

(2) За акцизните добра испорачани за акцизно-
повластено користење на фактурата, односно другиот 
документ треба да се наведе бројот и датумот на одоб-
рението издадено на лицето за акцизно-повластено 
користење. 

(3) Фактурата односно другиот документ од ставо-
вовите 1 и 2 на овој член се изготвуваат во два приме-
рока. Првиот примерок се доставува на примателот на 
акцизни добра, додека вториот примерок се чува во 
сопствената евиденција во роковите наведени во чле-
нот 54 на овој закон. 
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Член 54 
Чување на документацијата 

Фактурите и другите документи, кои се издаваат 
врз основа на овој закон, како и деловните книги, има-
телите на акцизна дозвола и имателите на акцизно 
одобрение ги чуваат најмалку пет години од истекот 
на календарската година на која се однесуваат истите. 

Глава IX 

РЕГИСТРИ 
Член 55 

Регистар на иматели на акцизна дозвола и регистар 
на иматели на акцизно одобрение 

(1) Управата за јавни приходи води посебен регис-
тар на иматели на акцизна дозвола и регистар на има-
тели на акцизно одобрение. 

(2) Регистарот на имателите на акцизна дозвола ги 
содржи следниве податоци: 

1) бројот на акцизната дозвола издадена од Упра-
вата за јавни приходи на имателот на акцизна дозвола; 

2) името и адресата на имателот на акцизна дозво-
ла и на акцизниот склад, односно складовите; 

3) видот на акцизните добра на кои се однесува ак-
цизната дозвола и 

4) датумот на издавањето на акцизната дозвола и 
датумот на нејзиното одземање. 

(3) Регистарот на иматели на акцизно одобрение 
ги содржи следниве податоци: 

1) бројот на акцизното одобрение издадено од Уп-
равата за јавни приходи на имателот на акцизното 
одобрение; 

2) името и адресата на имателот на акцизното 
одобрение и на складот, односно складовите; 

3) видот на акцизни добра на кои се однесува ак-
цизното одобрение и 

4) датумот на издавањето на акцизното одобрение 
и датумот на неговото одземање. 

Член 56 
Бришење од регистарот на имателите на акцизна доз-

вола и бришење од регистарот на имателите 
на акцизно одобрение 

(1) Бришењето од регистарот на имателите на ак-
цизна дозвола се врши: 

1) со барање на законскиот наследник, односно 
ополномоштеник во случаите од членот 10 став 1 точ-
ка 1 на овој закон; 

2) со барање на имателот на акцизната дозвола во 
случаите од членот 10 став 1 точки 2 и 3 на овој закон 
и 

3) по службена должност од страна на надлежниот 
орган во случаите од членот 10 став 1 точка 4 на овој 
закон. 

(2) Бришењето од регистарот на имателите на ак-
цизно одобрение се врши: 

1) со барање на законскиот наследник односно 
ополномоштеник во случаите од членот 23 став 1 точ-
ка 1 на овој закон; 

2) со барање на имателот на акцизно одобрение во 
случаите од членот 23 став 1 точки 2 и 3 на овој закон 
и 

3) по службена должност од страна на Управата за 
јавни приходи во случаите од членот 23 став 1 точка 4 
на овој закон. 

Глава X 

ПРАВНА ЗАШТИТА 
Член 57 

Присилна наплата, застареност 
и жалбена постапка 

(1) Во поглед на присилната наплата на акцизата и 
трошоците за присилна наплата, каматата, роковите 
на застареност и враќањето на погрешно пресметана-
та акциза, соодветно се применуваат одредбите од За-
конот за утврдување и наплата на јавните приходи. 

(2) Во поглед на жалбената постапка и обновата 
на постапката, соодветно се применуваат одредбите 
од Законот за персоналниот данок на доход. 

Глава XI 

ПОБЛИСКИ ПРОПИСИ 

Член 58 

Поблиски прописи 
Поблиски прописи за спроведувањето на овој за-

кон, донесува министерот за финансии. 

Глава XII 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 59 

Кривични дела 
(1) Одговорните лица во правните лица и физички-

те лица кои со цел да стекнат имотна корист или вред-
ност транспортираат добра подлежни на акциза спро-
тивно на одредбите на овој закон (член 11 ставови 1 до 
5), или не издадат акцизен документ (член 12 став 1), 
или добрата ги изнесат од акцизен склад во акцизно-
правен слободен промет без да пресметаат и платат 
акциза (член 13 став 1) или производителот за добро-
то подлежно на акциза за кое настанала акциза не 
предал акцизна пријава и не ја платил акцизата (член 
16 став 1), ќе се казнат со затвор од една до десет го-
дини. 

(2) Одговорните лица во правните лица и физички-
те лица кои акцизната дозвола (член 8 став 3) или 
одобрението за акцизно повластено користење го пре-
несат на други лица (член 21 став 3) или кога одобре-
нието за акцизно-повластено користење го употребат 
спротивно на намената (член 18), а со тоа стекнат 
имотна корист или вредност, ќе се казнат со затвор од 
една до десет години. 

Член 60 

Кривични дела 
Одговорното лице во правното лице и физичкото 

лице а заради стекнување на имотна корист, кое уве-
зува или пушта во акцизно-правен слободен промет 
без контролни марки меѓупроизводи и етил алкохол 
(член 37 став 3) и тутунски добра (член 44 став 3) ќе се 
казни со затвор од една до десет години. 

Член 61 
Прекршоци 

(1) Ќе се казни за прекршок со парична казна од 
250.000 до 300.000 денари, правно лице, ако: 

1) акцизната дозвола ја пренесе на друго лице 
(член 8 став 3); 

2) не ги исполнува обврските од членот 9 став 1; 
3) не ги исполнува обврските од членот 11 ставови 

од 1 до 5; 
4) не издаде акцизен документ при транспорт на 

акцизни добра и не издаде акцизен документ (член 12 
ставови 1 и 3); 

5) добрата подлежни на акциза не се пренесат во 
друг акцизен склад во пропишаниот рок (член 13 став 
3); 

6) не поднесе акцизна пријава и не ја плати акциза-
та во пропишаниот рок (член 16 ставови од 1 до 5); 

7) одобрението за акцизно- повластено користење 
го пренесе на друго лице (член 21 став 3); 

8) не ги исполнува обврските од членот 22 став 1; 
9) отуѓи акцизни добра ослободени од акциза 

(член 24 став 2); 
10) не ги обележи гасните масла и керозинот со 

пропишаната боја и/или други состојки и ако склади-
рањето не го организира на пропишаниот начин (член 
30 ставови 1 и 3); 
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11) минералните масла кои содржат материи за 
обележување се користат како погонско гориво (член 
31 став 1); 

12) соодветно не го определи предметот на одано-
чување согласно со членовите 27, 35 и 41; 

13) меѓупроизводите и етил-алкохолот кои ги пуш-
та во акцизно слободен правен промет на акцизната 
територија не ги обележи со контролна марка и не ја 
залепи на амбалажата која при отворањето мора да се 
оштети (член 37 ставови 3 и 4); 

14) долгот за контролни марки не го плаќа во про-
пишаните рокови (членови 38 и 45); 

15) производителот, односно увозникот не ја прија-
ви и не ја објави малопродажната цена на тутунските 
добра (член 43 став 4); 

16) тутунските добра кои ги пушта во акцизно сло-
боден правен промет на акцизната територија не ги 
обележи со контролна марка и не ја залепи на амбала-
жата под целофанската и друга хартија која при отво-
рањето мора да се оштети (член 44 ставови 3 и 4); 

17) во малопродажните пакувања се пакуваат и 
други предмети освен тутунски добра (член 49 став 2); 

18) трговецот не ги чува малопродажните пакува-
ња затворени и ги оштетува контролните марки (член 
50); 

19) пушти во промет тутунски добра над пријаве-
ната и објавената малопродажна цена ( член 51); 

20) не води или неуредно и неточно води евиденци-
ја (член 52 ставови 1 и 2); 

21) не издава фактура, односно друг документ за 
испорака на акцизни добра (член 53) и 

22) фактурите и другите документи и деловните 
книги не ги чува во пропишаниот рок (член 54 ). 

(2) За прекршоците од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 40.000 до 50.000 денари, од-
говорното лице кај правното лице и физичкото лице. 

(3) 3а повторување на прекршоците од ставот 1 на 
овој член во рок од две години, на правното лице ќе 
му се изрече мерка на безбедност забрана на вршење 
на дејноста за време од шест месеци до една година, на 
лицето одговорно кај правното лице ќе му се изрече 
мерка на безбедност забрана на вршење на должноста 
за време од три месеци до една година, а на физичкото 
лице ќе му се изрече мерка на безбедност забрана на 
вршење на дејноста за време од три месеци до една го-
дина. 

Глава XIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 
Барање за акцизна дозвола и одобрение за акцизно 

повластено користење пред започнувањето 
со примената на овој закон 

(1) Лицата кои имаат намера да поседуваат акциз-
на дозвола пред започнување со примената на овој за-
кон, должни се да поднесат писмено барање за издава-
ње акцизна дозвола до Управата за јавни приходи, два 
месеца пред започнување со примената на овој закон, 
доколку се исполнети условите од членовите 6 и 7 на 
овој закон. 

(2) Лицата кои имаат намера да поседуваат одоб-
рение за акцизно повластено користење, пред започ-
нувањето со примената на овој закон, должни се да 
поднесат писмено барање за издавање одобрение за 
акцизно повластено користење до Управата за јавни 
приходи, два месеца пред започнувањето со примена-
та на овој закон, доколку се исполнети условите од 
членовите 19 и 20 на овој закон. 

Член 63 

Пребивање на акцизата содржана во залихите 
(1) Лицата кои поседуваат акцизна дозвола на де-

нот на примената на овој закон согласно со членот 62 
на овој закон и кои на 30 јуни 2001 година имаат мине-

рални масла и пиво на залиха со акциза платена со ку-
попродажната цена или при увозот според Законот за 
акцизите ("Службен весник на Република Македони-
ја"број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 
63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000 и 11/2001), имаат пра-
во на пребивање на акцизата. 

(2) Износот на акцизата која може да се пребие 
според ставот 1 на овој член, од денот на примената на 
овој закон, се пребива со акцизата која настанала со 
нивното изнесување од акцизниот склад во акцизно-
правен слободен промет или со предавањето на добра-
та во потрошувачка во акцизниот склад. 

(3) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи за постапката на пребивање и начинот на до-
кажување на условите за користење на правото на 
пребивање според ставот 1 на овој член. 

Член 64 

Престанување на важењето на Законот 
за акцизите 

Со денот на примената на овој закон, престанува 
да важи Законот за акцизите ("Службен весник на Ре-
публика Македонија "број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 
71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000 
и 11/2001), освен одредбите во делот што се однесува-
ат за патничките автомобили, кои продолжуваат да 
важат до 31 декември 2003 година. 

Член 65 

Влегување во сила на овој закон 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јули 2001 година, освен одредби-
те од членот 62 на овој закон, кои ќе се применуваат 
со денот на влегувањето во сила на овој закон. 

727. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за платниот промет, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 25 април 2001 година. 

Бр. 07-1534/1 Претседател 
25 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува платниот промет во зем-

јата (во натамошниот текст: платен промет). 

Член 2 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
"Платен промет" се плаќања во денари што ги вр-

шат учесниците во платниот промет преку носителите 
на платниот промет. 



Стр. 2434 - Бр. 32 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 27 април 2001 

"Учесник во платниот промет" е домашно или 
странско, правно или физичко лице кое врши регис-
трирана дејност или друго физичко лице, кое врши 
плаќања во денари преку носителите на платниот про-
мет. 

"Плаќање" е: 
- уплата на готови пари на сметка, 
- пренос на средства од една на друга сметка и 
- исплата на готови пари од сметка. 
"Сметка" е единствен и неповторлив број кој содр-

жи информација за состојбата на средствата на учес-
никот во платниот промет, преку која истиот врши 
плаќања. 

"Платен инструмент" е налог со кој учесникот во 
платниот промет му наложува на носителот на плат-
ниот промет да изврши плаќање. 

"Содржина на платен инструмент" е збир на еле-
менти на платниот инструмент кои носат информации 
за негова идентификација и негово извршување. 

"Медиум за пренос" е носител на информации кој 
содржи платен инструмент. 

"Форма на платен инструмент" е распоред на еле-
ментите на платниот инструмент. 

"Решение за присилна наплата" е правосилна суд-
ска одлука за дозвола за извршување, извршно реше-
ние за казна за прекршок, извршно решение за напла-
та на јавни давачки или решение на други органи ов-
ластени со закон. 

"Конечност на плаќање" е момент кога примате-
лот на средствата може да располага со нив. 

II. НОСИТЕЛИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

Член 3 
Носители на платниот промет се Народната банка 

на Република Македонија (во натамошниот текст: На-
родна банка) и банките кои добиле дозвола за вршење 
на платен промет согласно со закон. 

Член 4 
Носителот на платниот промет е должен да обез-

беди: 
1. Единствена сметка за порамнување во Народна-

та банка; 
2. Водечки број преку кој може единствено да се 

идентификува; 
3. Порамнување на платните инструменти на учес-

ниците во платниот промет во текот на денот, а нај-
малку на крајот на денот согласно со терминскиот 
план на системот за порамнување на Народната бан-
ка; 

4. Правила и процедури за користење на услугите 
кои ги нуди на учесниците во платниот промет; 

5. Рамноправност и еднаков третман на сите учес-
ници во платниот промет; 

6. Сигурност и оперативна достапност; 
7. Процедури за навремено завршување на обра-

ботка, во случај на технички проблеми; 
8. Тајност на податоците за состојбата на сметката; 
9. Заштита на податоците за сопственикот на смет-

ката; 
10. Сигурен и ефикасен пренос на средства меѓу 

учесниците во платниот промет и 
11. Известување на учесниците во платниот про-

мет за состојбата и промените на нивните сметки. 

Член 5 
Народната банка, како носител на платниот про-

мет, ги врши следниве работи: 
1. Организира систем за порамнување меѓу носите-

лите на платниот промет; 
2. Отвора и води сметка на банките, трезорската 

сметка, сметки на фондовите, депозитни сметки на 
брокерските друштва и други сметки кои со закон е 
пропишано да се водат во Народната банка и врши 
плаќање од сметки; 

3. Води пресметковни сметки за институциите кои 
вршат утврдување на обврските меѓу носителите на 
платниот промет; 

4. Пропишува стандард за конструкција на сметки-
те на учесниците во платниот промет; 

5. Доделува водечки број на носителите на платни-
от промет; 

6. Го определува износот на плаќањето кое е мало 
меѓубанкарско плаќање; 

7. Го определува благајничкиот максимум на бан-
ките; 

8. Врши надзор над работењето на банките и дру-
гите институции кои даваат услуги во платниот про-
мет; 

9. Издава и одзема дозвола за вршење на платен 
промет; 

10. Ги пропишува критериумите за издавање и од-
земање на дозвола за вршење на платен промет и 

11. Води регистар на сметки во својот систем и за 
тоа го информира единствениот регистар на иматели 
на сметки. 

Член 6 
Банките во платниот промет ги вршат следниве 

работи: 
1. Отвораат и водат сметки на учесниците во плат-

ниот промет и вршат плаќања преку сметки и 
2. Водат регистар на сметки во нивниот систем и за 

тоа го информираат единствениот регистар на имате-
ли на сметки. 

III. ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ 
ПРОМЕТ 

Член 7 
Плаќањето преку сметките се врши безготовински 

и со пресметка во согласност со закон. 

Член 8 
За вршење на платниот промет се користат платни 

инструменти. 
Платните инструменти, нивната форма и содржи-

на ги пропишува министерот за финансии. 
Медиумите за пренос на платните инструменти 

претставуваат предмет на договор меѓу носителот на 
платниот промет и учесникот во платниот промет. 

Член 9 
Носителот на платниот промет, за вршење на ра-

ботите во платниот промет, отвора сметка на учесни-
кот на негово писмено барање. 

Учесникот во платниот промет може да има пове-
ќе сметки кај еден носител на платен промет. 

Учесникот во платниот промет може да има смет-
ки кај повеќе носители на платниот промет. 

Учесникот во платниот промет е должен сите па-
рични средства примени во готово по која и да било 
основа да ги уплати истиот ден на својата сметка, а 
најдоцна наредниот работен ден. 

Начинот и постапката за отворање и затворање на 
сметката од став 1 на овој член ги пропишува минис-
терот за финансии. 

Член 10 
Носителот на платниот промет ја укинува сметка-

та на учесникот во платниот промет на негово писме-
но барање, доколку ги исполни пропишаните услови, 
врз основа на судско решение или по налог на надле-
жен орган. 

Член 11 
Носителот на платниот промет е должен подато-

ците од својот регистар на иматели на сметки да ги 
достави до единствениот регистар на иматели на смет-
ки. 

Учесникот во платниот промет е должен за наста-
натите статусни и други промени писмено да ги извес-
ти носителите на платниот промет кај кои има сметка 
најдоцна во рок од три дена од денот на настанатите 
промени. 

Единствениот регистар на иматели на сметки се 
води во клириншка куќа. 



27 април 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 32 - Стр. 2435 

Член 12 
Носителот на платниот промет е должен да го из-

вести единствениот регистар на иматели на сметки за 
отворање и укинување на сметката и за статусни про-
мени на учесникот во платниот промет, најдоцна до 
крајот на работното време на единствениот регистар 
на иматели на сметки на денот на приемот на известу-
вањето. 

Носителот на платниот не смее да извршува пла-
тен промет преку сметката на учесникот, доколку не 
постапил согласно со став 1 од овој член. 

Член 13 
Податоците од единствениот регистар на иматели 

на сметки може да се користат под услови утврдени со 
закон. 

Член 14 
Платен инструмент на товар на сметка може да из-

дадат: 
1. Учесникот во платниот промет - имател на смет-

ката; 
2. Други учесници во платниот промет - доверите-

ли, врз основа на пристигнати инструменти за обезбе-
дување на плаќање и други хартии од вредност и 

3. Носителот на платен промет врз основа на дого-
ворни овластувања и решенија за присилна наплата. 

Член 15 
Плаќањето по платниот инструмент се извршува 

доколку сметката на чиј товар се издава платниот инс-
трумент има средства. 

Член 16 
Носителот на платниот промет е должен да ги из-

вршува решенијата за присилна наплата во согласност 
со закон. 

Во случај да има повеќе решенија за присилна нап-
лата, тие се спроведуваат според датумот и времето на 
нивното пристигнување. 

Член 17 
Решението за присилна наплата се доставува до 

носителот на платен промет назначен во решението 
за присилна наплата. 

Во случај на недостиг на средства за потполно из-
вршување на решението за присилна наплата, носите-
лот на платниот промет го извршува решението до ви-
сината на расположливите средства и преку единстве-
ниот регистар на иматели на сметки, ги известува бан-
ките каде што учесникот во платниот промет има 
сметки дека не смеат да вршат плаќања по налог на 
учесникот - должник до потполно извршување на ре-
шението,освен налози со кои се врши пренос на средс-
твата на сметката кај носителот на платен промет, 
којшто треба да го изврши решението за присилна 
наплата. 

Министерот за финансии по потреба го пропишува 
начинот и постапката на извршување на присилната 
наплата од став 2 на овој член. 

Член 18 
Носителот на платниот промет може да наплатува 

надомест за вршење на работите во платниот промет. 

Член 19 
За утврдување и пребивање на плаќањата на носи-

телите на платниот промет врз основа на меѓубанкар-
ски плаќања се основа клириншка куќа. 

Начинот, видот и висината на плаќањата кои се ос-
нова за работата на клириншката куќа се уредуваат со 
актите на клириншката куќа. 

Член 20 
Клириншката куќа има својство на правно лице. 

Член 21 
Учесници во работата на клириншката куќа се но-

сителите на платниот промет. 

Учесниците во работата на клириншката куќа от-
вораат сметка за пресметка. 

Меѓусебните права и обврски на клириншката ку-
ќа и учесниците во работата на клириншката куќа се 
уредуваат договорно. 

Надзор врз работата на клириншката куќа врши 
Народната банка. 

IV. ПОРАМНУВАЊЕ МЕЃУ НОСИТЕЛИТЕ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

Член 22 
Носителите на платниот промет ги порамнуваат 

плаќањата преку системот за порамнување во Народ-
ната Банка. 

Член 23 
Плаќањата меѓу учесниците во платниот промет 

се сметаат за конечни кога резултатот од утврдување-
то на обврските кои потекнуваат од овие плаќања но-
сителот на платниот промет го порамнува со системот 
за порамнување во Народната банка. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Со парична казна во износ од 250.000 до 300.000 де-

нари ќе се казни за прекршок носителот на платниот 
промет ако: 

1) ја нарушува тајноста на податоците за состојба-
та на сметката (член 4 точка 8); 

2) не води регистар на сметки во својот систем 
(член 6 точка 2); 

3) постапува спротивно на начинот и постапката за 
отворање и затворање на сметка (член 9 став 5); 

4) не ја укине сметката согласно со член 10 на овој 
закон; 

5) врши платен промет преку сметка која не е при-
јавена во единствениот регистар на иматели на сметки 
(член 12) и 

6) не ги извршува решенијата за присилна наплата 
согласно со членовите 16 и 17 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице и другите лица со посебни права и 
одговорности кај носителот на платен промет со каз-
на затвор од 30 до 90 дена и со парична казна од 40.000 
до 50.000 денари. 

Член 25 
Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок клириншката куќа ако ја спречи 
Народната банка во извршувањето на надзорот (член 
21 став 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице и другите лица со посебни права и 
одговорности кај клириншката куќа со казна затвор 
од 30 до 90 дена и со парична казна од 40.000 до 50.000 
денари. 

Член 26 
Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе 

се казни правното лице - учесник во платниот промет 
ако во пропишаниот рок не ги уплатува парите во го-
тово на својата сметка (член 9 став 4). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и физичкото лице кое врши регистрирана 
дејност - учесник во платниот промет, со парична каз-
на од 40.000 до 50.000 денари. 

Член 27 
Заводот за платен промет работите во платниот 

промет утврдени со Законот за платен промет 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000) и други закони 
ќе ги врши најдоцна до 31 декември 2001 година. 

Член 28 
Учесниците во платниот промет се должни, своите 

жиро сметки од Заводот за платен промет да ги пре-
несат кај носителите на платниот промет, најдоцна до 
31 декември 2001 година. 



Стр. 2436 - Бр. 32 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 27 април 2001 

Учесниците во платниот промет се должни, да за-
почнат со извршување на платниот промет преку но-
сителите на платниот промет, почнувајќи од 01 јули 
2001 година до 31 декември 2001 година, во динамика 
која ќе ја утврди министерот за финансии. 

Учесникот кој не постапил согласно со став 1 на 
овој член, почнувајќи од 01 јануари 2002 година не ќе 
може да врши плаќање. 

Обработка на податоците за извршени плаќања 
меѓу учесниците во платниот промет чии жиро сметки 
се уште се во Заводот за платен промет, Заводот за 
платен промет ќе врши најдоцна до 31 декември 2001 
година. 

Член 29 
Народна банка ќе ги преземе жиро сметките на 

носителите на платниот промет најдоцна до 03 јуни 
2001 година. 

Обработка на податоците за извршени плаќања 
меѓу носителите на платниот промет, Заводот ќе вр-
ши до преземањето на нивните сметки од страна на 
Народната банка. 

Член 30 
Клириншка куќа се основа и започнува со работа 

најдоцна до 30 јуни 2001 година. 

Член 31 
Актите со кои ќе се обезбедат материјални и орга-

низациски услови за платниот систем според овој за-
кон, носителите на платниот промет и други институ-
ции вклучени во платниот промет ќе ги донесат во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој 
закон. 

Законот за платен промет ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 
7/98 и 16/2000) престанува да важи на 31 декември 2001 
година. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 01 јули 2001 година, 
освен одредбите на членовите 19, 20, 21 и 30 од овој за-
кон, кои ќе се применуваат од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

728. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОР-

МАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за трансформација на За-
водот за платен промет, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 април 2001 година. 

Бр. 07-1533/1 Претседател 
25 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ 

ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

Член 1 
Со овој закон се уредува престанокот со работа на 

Заводот за платен промет, пренесувањето на работи-
те што ги врши Заводот за платен промет на носите-
лите на платниот промет и другите институции, како и 
распределбата односно преземање на имотот, опрема-
та и вработените од Заводот за платен промет. 

Член 2 
Заводот за платен промет (во натамошен текст: За-

водот) престанува со работа на 31 декември 2001 година. 

Член 3 
Работите што Заводот ги врши согласно со Зако-

нот за платниот промет ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 
16/2000) и други закони, се пренесуваат на надлежни-
те носители на платниот промет и други институции, 
најдоцна до рокот од членот 2 на овој закон. 

Член 4 
Со денот на пренесувањето на сметките на учесни-

ците во платниот промет во банките, Заводот на соод-
ветните банки што ги преземаат и водат сметките, врз 
основа на прифатена понуда од банките, им го прене-
сува и соодветниот имот, опрема и вработени потреб-
ни за вршење на работите на платниот промет. 

Надоместокот за преземената инфраструктура и 
опрема од банките, се утврдува врз основа на процена 
и услови утврдени со Законот за продажба на држав-
ниот капитал. 

Член 5 
Работите на државниот трезор што ги врши Заво-

дот, се пренесуваат во Министерството за финансии, 
најдоцна до 30 јули 2001 година. 

Имотот, опремата и вработените што се во фун-
кција на вршење на работите од ставот 1 на овој член 
се пренесуваат, односно преземаат, на Министерство-
то за финансии, врз основа на одлука на Владата на 
Република Македонија. 

Член 6 
Благајничко-трезорските работи и снабдувањето со 

готови пари на учесниците и носителите во платниот 
промет, се пренесуваат на Народната банка на Републи-
ка Македонија, најдоцна до 31 декември 2001 година. 

Член 7 
Работите на снабдување со административни и суд-

ски таксени марки и менични бланкети, како и други 
хартии од вредност од Заводот, се пренесуваат на На-
родната банка на Република Македонија, со состојба 
на 30 јуни 2001 година, најдоцна до 31 декември 2001 
година. 

Член 8 
Имотот, опремата и вработените што се во фун-

кција на вршење на работите од членовите 6 и 7 на 
овој закон од Заводот се пренесуваат на Народната 
банка на Република Македонија, врз основа на одлука 
на Владата на Република Македонија. 

Член 9 
Сметките за наплата на јавните приходи и сметки-

те на државните органи што се водат во Заводот, се 
пренесуваат на Министерството за финансии. Сметки-
те на органите на единиците на локалната самоуправа, 
сметките за пресметка на платниот промет, како и 
другите сметки определени со закон, што се водат во 
Заводот се пренесуваат на носителите на платниот 
промет. 

Член 10 
Наплатата на даноците од правните лица со жиро-

сметка во Заводот, присилната наплата на даноците, 
како и водењето на евиденции за наплатените даноци 
од тие правни лица, ги презема Министерството за 
финансии - Управа за јавни приходи, со пренесување 
на жиро-сметките во банките. 

Член 11 
Наплата на придонесите од плати за сметка на 

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Ма-
кедонија, Министерството за здравство - Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија и Заводот за 
вработување на Република Македонија, од Заводот се 
пренесуваат на Министерството за финансии - Управа 
за јавни приходи, со пренесување на жиро-сметките во 
банките. 
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Член 12 
Евиденцијата за јавните приходи од Заводот се 

пренесува на Министерството за финансии - Управа 
за јавни приходи, со состојба на 30 јуни 2001 година. 

Член 13 
Имотот, опремата и вработените што се во фун-

кција на вршење на работите од членовите 10, 11 и 12 
се пренесуваат на Министерството за финансии - Уп-
рава за јавни приходи, врз основа на одлука на Влада-
та на Република Македонија. 

Член 14 
Прибирањето, обработката и објавувањето на по-

датоците од областа на финансиската статистика од 
интерес за Република Македонија што ги врши Заво-
дот, се пренесуваат на Државниот завод за статистика, 
најдоцна до 30 јуни 2001 година. 

Имотот, опремата и вработените што се во функци-
ја на вршење на работите од ставот 1 на овој член, се 
пренесуваат на Државниот завод за статистика, врз ос-
нова на одлука на Владата на Република Македонија. 

Член 15 
Со пренесување на соодветните работи од Заводот 

на Централниот регистар се пренесуваат, односно рас-
пределуваат имотот, опремата и вработените што се 
во функција на вршење на тие работи врз основа на 
одлука на Владата на Република Македонија со сос-
тојба на 30 јуни 2001 година. 

Регистарот на државните службеници, што ги води 
Заводот, се пренесува на Агенцијата за државни служ-
беници најдоцна до 30 јуни 2001 година. 

Имотот, опремата и вработените ангажирани за во-
дењето на Регистарот на државните службеници се пре-
несува на Агенцијата за државни службеници, врз осно-
ва на одлука на Владата на Република Македонија. 

Член 16 
Имотот, опремата и вработените од Регистарот на 

обврзници за старите девизни штедни влогови на гра-
ѓаните од Заводот се пренесува на Централниот ре-
гистар, со денот на неговото конституирање. 

Член 17 
Имотот, опремата и вработените што ќе се прене-

сат на клириншката куќа, ќе се определат со договор 
меѓу Владата на Република Македонија и клириншка-
та куќа. 

Член 18 
За преземање на имотот, опремата и средствата за 

работа, предметите, архивата и другиот регистрацио-
нен материјал и паричните средства од Заводот (Цен-
тралата и неговите организациони единици), Владата 
на Република Македонија формира Комисија која со-
чинува делбен биланс на Заводот што се пренесува на 
носителите на платниот промет и другите институции 
определени со одредбите на овој закон. 

Комисијата од ставот 1 на овој член извршува це-
лосна делба на имотот, материјалните, техничките и 
другите средства на носителите на платниот промет и 
другите институции и ја утврдува конечната цена на де-
лот на државниот капитал што се отстапува на одделни 
корисници според условите утврдени со овој закон. 

Делбениот биланс, комисијата од ставот 1 на овој 
член е должна да го изготви најдоцна до 30 јуни 2001 
година. По исклучок, за имотот, опремата и вработе-
ните за клириншката куќа предлог на делбен биланс, 
Комисијата од ставот 1 на овој член е должна да из-
готви најдоцна до 1 април 2001 година, а целосен пред-
лог на делбен биланс најдоцна до 30 јуни 2001 година. 

Конечниот делбен биланс, на предлог на Комисија-
та го утврдува Владата на Република Македонија нај-
доцна до 31 декември 2001 година. 

Член 19 
Вршењето на определени работи од страна на За-

водот доверени врз основа на посебни закони, Заводот 
ќе ги пренесе на институции на начин и во рокови оп-
ределени со тие закони, но не подоцна од 31 декември 
2001 година. 

Работите што Заводот ги врши врз основа на дого-
вор, Заводот ќе ги пренесе на определени органи и ин-
ституции со анекси на тие договори, најдоцна во роко-
вите определени во ставот 1 на овој член. 

Член 20 
Вработените во Заводот, што работат на техничко 

одржување и ги остваруваат своите права од работен 
однос во Заводот, преминуваат на работа во Народна-
та банка на Република Македонија. 

Во Народната банка на Република Македонија, се 
пренесува имотот и опремата што се во функција на 
вршење на работите од ставот 1 на овој член. 

Член 21 
Вработените во Заводот, што ќе останат нераспо-

редени, во согласност со овој закон, ги уживаат права-
та и обврските од Законот за државните службеници 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000 и 112/2000 година), Законот за работните од-
носи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 59/97, 21/98, 25/2000, 34/2000 и 
3/2001 година) и Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 
96/2000 и 5/2001 година). 

Член 22 
Актите за извршување на овој закон ќе се донесат, 

во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 23 
Прописите донесени врз основа на Законот за пла-

тен промет ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000), ќе се 
применуваат до донесувањето на актите врз основа на 
овој закон и Законот за платен промет, но не подоцна 
од 31 декември 2001 година. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

729. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУ-
НАРОДНАТА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА НА РЕ-
ПУБЛИКА КИНА ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 

Се прогласува Законот за задолжување на Репуб-
лика Македонија со кредит кај Меѓународната комер-
цијална банка на Република Кина по Договорот за 
кредит за реализација на инфраструктурни проекти, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 април 2001 година. 

Бр. 07-1532/1 Претседател 
25 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З A К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА КИНА ПО ДОГОВОРОТ 

ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУК-
ТУРНИ ПРОЕКТИ 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-

родната комерцијална банка на Република Кина со 
кредит во износ од 20 милиони САД долари, наменет 
за реализирање на инфраструктурни проекти. 

Член 2 
Условите и начинот на користење на кредитот од 

членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за 
кредит. 

Од името на Република Македонија, Договорот од 
ставот 1 на овој член, ќе го потпише министерот за 
финансии или од него овластено лице. 

Член 3 
Рокот на отплата на кредитот од членот 1 на овој 

закон е 20 години, вклучувајќи грејс период од седум 
години, со годишна камата од 3%. 

Член 4 
Народната банка на Република Македонија ќе го 

администрира кредитот од името на Владата на Ре-
публика Македонија. 

Член 5 
Република Македонија кредитот од членот 1 на 

овој закон ќе го отплаќа од средствата што ќе се соби-
раат со отплата на кредитот од страна на крајните ко-
рисници. 

Отплаќањето ќе биде во 27 еднакви полугодишни 
рати. Првата рата пристигнува за плаќање последниот 
ден од осумдесет и четвртиот месец од денот на ефек-
тивноста на кредитот. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

730. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 2, став 
2 од Законот за преминување на државната граница и 
за движење во граничниот појас ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 36/92, 12/93 и 11/94), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 15.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС НА 

ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
1. Заради заштита на безбедноста на државната 

граница на Република Македонија се проширува гра-
ничниот појас на деловите на државната граница пре-
ма Сојузна Република Југославија на делот кон Косо-
во. Линијата на граничниот појас на деловите на држав-
ната граница каде што тој се проширува се протега: 

а) 10.000 метри од тромеѓата помеѓу Република 
Македонија, Република Албанија и Сојузна Република 
Југославија, гранична Пирамида Д24 на македонско 
(југословенско) албанската државна граница - триго-
нометриска точка со кота (ТТк) 2092 (М. Ксула е 
Прифтит) преку тригонометриската точка 2100 (Д. 
Кара-Мустафа), котата 1944, тригонометриската точ-
ка 2261 (Нистривски Кораб), кота 1840 тригономет-
риската точка 1731 (Марков кмн), тригонометриска 
точка 1787 (Гури укут), тригонометриска точка 1652, 
котата 1652 (Радовец), кота 1836, тригонометриска 
точка 1839 (Богдевска пл.), тригонометриска точка 
2147 (Морава), тригонометриска точка 1860, кота 

1158, објект Илиница, кота 1372, тригометриска точка 
967 (Соколец), тригометриска точка 915 (Вили Врв), 
тригонометриска точка 1067, тригонометриска точка 
1480 (Урошев Кмн.), кота 1681, кота 1760, кота 1739, 
кота 1505, кота 578 (с. Лавце), тригонометриска точка 
952, тригонометриска точка 1136, тригонометриска 
точка 1204, тригонометриска точка 1933, кота 1504, а 
кај тригонометриската точка 2608 (Пескови) влегува 
во граничниот појас. 

б) 5.000 метри од тригонометриската точка 2608 
(Пескови), преку тригонометриските точки 1933, 1204, 
1685, 1390, 1130, 863, 687, 695, 615, 615 (Татин врв), 714 
(Големо бр.), 686, 995 (Крушке), 1213, 1171, 484, преку 
река Вардар, тригонометриските точки 708, 695 (Јаз-
виње), 470 (Панзирково), 460, 392, преку котите 549 
(Жељковац), 475, преку тригонометриските точки 
1245 (Душановац), 686, с. Димце до потокот Димцес. 

в) 10.000 метри од потокот Димцес, с. Димце триго-
нометриските точки 686, 1245, 1189 (Опашиновац), 
преку котите 921 (Беговиште), 1322 преку тригоно-
метриските точки 1626 (Пупљак), 1533 (Кепи вдорис), 
1333 (Вуксан), 835 (Бучин), 655 (Колишта), с. Оризаре 
(кота 413), с. Опаје, преку котата 344 до автопатот 
Скопје-Ниш, по автопатот до местото североисточно 
од кота 412 за околу 600 метри. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-2479/1 Претседател на Владата 
15 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

731. 
Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-

те претпријатија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 38/96), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24. 04. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА 
ЗА 2001 И 2002 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" -

СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на Инвестиционата 
програма за 2001 и 2002 година на Јавното претприја-
тие за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје, бр. 
02-581/3 од 20. 04. 2001 година, донесена од Управниот 
одбор на ЈПАУ "Македонија"-Скопје, на седницата 
одржана на 20. 04. 2001 година. 

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

Бр. 23-2633/1 Претседател на Владата 
24 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

732. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24. 04. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА- МИНЕРАЛНА ВОДА И 
ГАС СО2 НА ДОО "ЕУРОМИН"-БИТОЛА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ВО С. КРЕМЕНИЦА-БИТОЛА 

1. На ДОО "Еуромин"-Битола се дава концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина минерална вода и гас СО2 на лока-
литетот во с. Кременица-Битола, со следните коорди-
нати: 
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Точка Координата х Координата y 
Т1 4.530.225,00 7.539.100,00 
Т2 4.530.225,00 7.540.000,00 
Т3 4.529.750,00 7.540.000,00 
Т4 4.529.650,00 7.539.500,00 
Т5 4.529.950,00 7.538.975,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,48 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-2581/1 Претседател на Владата 
24 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7199/2000, на регистарска влошка бр. 
02036397?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Авто такси УСАМЕДИН ТП 
Али Шукри Јусуфи Скопје, ул. "Козле 2" бр. 3. 

Дејност: 60.22. 
Во вршењето на дејноста спрема трети лица ТП 

истапува во свое име и за своја сметка. За сите обвр-
ски спрема трети лица ТП одговара лично со сиот свој 
имот. Али Јусуфи-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7199/2000. (3974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 258/2001, на регистарска влошка бр. 
02039508?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, 
посредништво и др. услуги ТИМОВ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "12 Македонска Бригада" бр. 32 б. 

Основач: Љупчо Тимов, ул. "12 Македонска Брига-
да" бр. 32 б. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 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, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во надворешнотрговското работење, 
консигнација и комисион, услуги во меѓународниот 
транспорт и шпедиција, реекспорт, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а одговара со си-
те свои средства. Управител: Љупчо Тимов, без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
258/2001. (3975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7300/2000, на регистарска влошка бр. 
02039087?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги РИГА Оливер ДООЕЛ Скопје, ул. "Партизан-
ски Одреди" бр. 19, деловна единица А-2, Скопје. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 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, 52.48, 
52.50, 52.63, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
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, 55.11, 55.12, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.60, 74.20/2, 74.20/3, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.81/1, 
15.98/2, 25.22, 25.24, 15.98, 15.32, 26.11, 26.12, 26.13, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 
27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.54, 
45.25, 45.43, 45.45, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, посредување 
и застапување со стока со моторни возила, делови за 
моторни возила и прибор, меѓународен транспорт на 
патници и стоки во воздушниот и патничкиот сообра-ќ а ј . 

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 целокупниот свој имот. Со друштвото уп-
равува управителот Стојановски Оливер-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7300/2000. (3976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 207/2001, на регистарска влошка бр. 
02039457?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 14/2-7. 

Основање согласно ЗТД на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 14/2-7. Скратен назив 
на друштвото е: АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. Основач на друштвото е Стојанова Кристина 
од Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 19.20, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.12, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
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51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 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, 71.10, 71.21, 74.12, 
74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, консигнациона продажба, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени од друштвото во правниот промет со трети 
лица друштвото ќе одговара со сиот свој имот и сред-
ства. Управител без ограничувања е Стојанова Крис-
тина од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
207/2001. (3977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 69/2001, на регистарска влошка бр. 
02039319?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежниш-
тво и трговија ИМОБИЛИАРЕ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бр. 55. 

Содружник: АДРИНЕКО ТРАДИНГ ЛИМИТЕД 
Република Кипар. Основен влог: 5.000 дем во пари во 
денарска противвредност од 155.000,00 денари. 

Дејноста е: 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, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84. Надворешна трговија: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Во прометот со трети лица друштвото истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сите средства. Во внатрешниот и надворешниот 
промет друштвото го застапува Ефремов Миодраг-уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
69/2001. (3978) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 152/2001, на регистарска влошка бр. 
02039402?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за туризам, угости-
телство и трговија ТУРИСТ-МАРКЕТ ДОО увоз-из-
воз Скопје, ул. "Даме Груев", лок. 7, блок 4. 

Управител: Миодраг Враниќ од Скопје. Содружни-
ци: Владимир Талески и Милорад Талески од Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.10, 70.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84. Во 

НТР друштвото ќе обавува: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски фир-
ми, посредување, консигнациони складишта, комиси-
оно работење, реекспорт, меѓународен транспорт на 
патници и стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
152/2001. (3979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 247/2001, на регистарска влошка бр. 
02039497?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на СР МЕГА АУТО ДООЕЛ 
друштво за производство и промет на големо и мало 
експорт-импорт Скопје, ул. "Саса" бр. 13а. 

Дејност на друштвото: 15.32, 15.33, 28.73, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 25.11, 28.22, 28.62, 28.63, 28.72, 
28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 36.11, 36.12, 36.63, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.43, 51.44, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 63.40, 
70.31, 71.34, 74.82, 74.84, 74.83, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија 
и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител е Горан 
Несторовски-управител со неограничено овластување 
исто и за надворешен промет. Основач е Горан Несто-
ровски од Скопје, ул. "Саса" бр. 13а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
247/2001. (3980) 

Основниот суд 204/2001, на регистарска влошка бр. 
02039454?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП за трговија на мало БЕТ-ДОН Струмка Томислав 
Димова Валандово, ул. "Григор Прличев" бр. 20. 

Дејности: 52.11, 52.12. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. Струмка Томислав Димова-управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
204/2001. (3981) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 269/2001, на регистарска влошка бр. 
02039519?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за туристичко 
угостителски услуги и трговија ФЛОРАС ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Казанџиска" бр. 45. 

Основач е единствениот содружник Флорије Сали-
фи, државјанин на СРЈ, со живеалиште во Приштина, 
ул. "Краља Петра" бр. 93/2. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, посредување во надво-
решниот промет со стоки и услуги, посредување во 
областа на туризмот, застапување на странски фирми, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
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спорт, трговија на консигнација, малограничен про-
мет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
створени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со сиот свој имот. Лице овластено за зас-
тапување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Флорије Салихи-управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
269/2001. (3982) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 278/2001, на регистарска влошка бр. 
02039528?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
градежништво, инженеринг и услуги ДОБОДЕ ДОО 
увоз-извоз Тетово, ул. "Тодор Ципоски Мерџан" бр. 
75. 

Дејности: 14.21, 20.30, 20.40, 26.61, 26.70, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.22, 36.61, 45.11, 45.12, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 51.13, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.63, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
65.12/3, 71.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.02. Деј-
ности во надворешнотрговскиот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување, консигнација, реекспорт, услуги во меѓуна-
родниот транспорт на патници и стоки, малограничен 
промет со сите соседни земји, изведување градежни 
работи и изградба на комплетни станбени и стопански 
објекти. 

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 зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Атанасоски Драшко-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
278/2001. (3984) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 182/2001, на регистарска влошка бр. 
02039432?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ГАГИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Стримница, Желино. 

Основач: Илаз Исени од с. Стримница, Тетово. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
ГАГИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт. Седиште: 
с. Стримница, Желино. 

Дејности: 15.81, 15.98/2, 20.40, 20.51, 21.25, 25.22, 
25.24, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.13, 51.19, 51.21, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 
74.83, 74.84. Управител: За управител на друштвото се 
одредува лицето Илаз Исени од с. Стримница, Тетово. 

Овластувања: Друштвото во правниот промет ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: 
Друштвото за обврските во правниот промет со трети 
лица преземени во текот на работењето одговара со 
сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
182/2001. (3985) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6680/2000, на регистарска влошка бр. 
02035600?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија, услуги и превоз КУЛА-ТРАНС Зорица 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Карпош, ул. "150" бр. 
5. 

Друштвото е основано со изјава за основање на 
ДООЕЛ од 02.11.2000 година, а содружник на друш-
твото е Зорица Томиќ од Куманово. 

Дејности: 01.21, 01.30, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 71.10, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01. Надворешна 
трговија: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапништво и посредништво, реекспорт, консиг-
национа продажба, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Лицето овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Зорица Томиќ-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6680/2000. (3986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 195/2001, на регистарска влошка бр. 
02039445?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, транспорт, трговија и услуги ПОЛИ-ХЕМ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт с. Камењане, Камењане. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
74.20/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 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, 
52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 24.16, 24.66, 25.21. 
Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. За управител 
на друштвото се определува лицето Фадил Ферати од 
с. Камењане, Камењане како лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет, без ограничување. Основач: Фадил Ферати од с. 
Камењане, Камењане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
195/2001. (3987) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 199/2001, на регистарска влошка бр. 
020394497-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, транспорт, трговија и услуги ШАР-1 ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "Ј. Ончевски" бр. 1. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
74.20/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 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, 
52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 25.21. Надворешно 
работење: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, 
угостителски услуги, изведување на инвестициони ра-
боти во странство, малограничен промет со соседните 
земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. За управител 
на друштвото се определува лицето Нади Локмани од 
Тетово, ул. "Ј. Ончевски" бр. 1, како лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет, без ограничување. Основач: Нади Лок-
мани од Тетово, ул. "Ј. Ончевски" бр. 1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
199/2001. (3988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7034/2000, на регистарска влошка бр. 
020360477-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги БИСАМ ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. "Чаирска" бр. 112, Скопје. 

Основач: Билал Озкан од Р. Турција, Истанбул-З. 
Бурну нас. Бештелсиз, ул. "Багичи" бр. 1/1. 

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 17.40/1, 
17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 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, 51.47, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.05, откуп на земјоделски произво-
ди, откуп на сточарски производи. Дејности во надво-
решнотрговскиот промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет, консигнација, меѓуна-
роден транспорт и шпедиција, услуги во меѓународни-
от транспорт, комисиони работи, реекспорт, малогра-
ничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција, Р. Албанија и 
СР Југославија. 

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. Во внатрешно и надво-
решнотрговскиот промет како управител без ограни-
чувања е именуван Билал Озкан. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7034/2000. (3989) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3916/2000, на регистарска влошка бр. 
020294637-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
Трговијата на мало со мешовита стока ЕУРО КОМ 
ТП Ресми Сабит Адили Дебреше-Гостивар. 

Седиште: Дебреше-Гостивар. Основач: Ресми Ади-
ли од Дебреше-Гостивар. 

Дејности: 52.11-трговија на мало во продавници 
претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12-друга трго-
вија на мало во продавници со мешовита стока. 

Во свое име и за своја сметка, одговара со целиот 
свој имот лично. Ресми Адили-управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3916/2000. (3990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 48/2001, на регистарска влошка бр. 
020392987-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и услуги БУЈО-КОМ ДОО 
експорт-импорт с. Селце, Тетово. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
74.20/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 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, 
52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84. Надворешно работе-
ње: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угос-
тителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседните зем-
ји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. За управител 
на друштвото се определува лицето Бујамин Османи 
од с. Селце, Тетово, како лице овластено за застапува-
ње во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, 
без ограничување. Основачи: Бујамин Османи од с. 
Селце, Тетово и Иљаз Османи од с. Селце, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
48/2001. (3991) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 261/2001, на регистарска влошка бр. 
020395117-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и услуги АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје, 
бул. "Партизански Одреди" бр. 119, блок 6, локал 1а. 

Назив на фирма: Друштво за производство, трго-
вија и услуги АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
"Партизански Одреди" бр. 119, блок 6, локал 1а. Ос-
новачи: Пенев Александар од Скопје, ул. "Петар Де-
љан" бр. 3/1-7, со основен влог во висина од 87.200,00 
денари или 2.805 дем и Карамика Михајло од Скопје, 
ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 24/2-13, со основен 
влог во висина од 71.300,00 денари или 2.295 дем. 

Дејности: 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.53, 17.54, 17.54/1, 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, 28.51, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 
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36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 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, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.41, 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, 
52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05. Надворешнотр-
говско работење: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнацио-
на продажба на странски стоки, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува самостојно, во свое име и за своја сметка. За 
обврските во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со целокупниот свој имот. Управител: 
Пенев Александар, со овластувања неограничени ка-
ко во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
261/2001. (3992) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2247/98, на регистарска влошка бр. 
02006047?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец БЕСА РЕИСЕН Туристичка 
агенција Исмет Рахман Халими ТП ул. "Димитрије 
Туцовиќ" бр. 9, Куманово. 

Дејност: 63.30. 
Седиште: ул. "Димитрије Туцовиќ" бр. 9, Кумано-

во. Управител: Исмет Рахман Халими. 
Одговорност: лично одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2247/98. (3993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 97/2001, на регистарска влошка бр. 
02039347?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија, градежништво, транспорт, угос-
тителство и услуги ТАШ-КОМПАНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Гостивар, ул. "ЈНА" бб. 

Дејности: 01.21, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 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, 45.24, 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, 50.30/3, 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, 

меѓународен превоз на патници, посредување и заста-
пување во надворешниот промет, комисионо и консиг-
национо работење, туристички и угостителски услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е лицето Адеми Шерафедин од с. Здуње, Гостивар, уп-
равител без ограничување. Единствен содружник: 
Адеми Шерафедин од с. Здуње, Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
97/2001. (3994) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7284/2000, на регистарска влошка бр. 
02038401?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Сендвичара РЕНЕСАНСА ТП 
Ацовски Санко Стевица Тетово, ул. "ЈНА" бр. 28. 

ТП е основано со пријава и изјава од 15.12.2000 го-
дина. Основач на ТП е Ацовски Санко Стевица Тето-
во, ул. "ЈНА" бр. 34. 

Дејности: 55.30/1-ресторани и гостилници (без соби 
за сместување), 55.30/2-услуги на други угостителски 
објекти. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за сметка на фирмата, а за своите обврски 
сторени во правниот промет ТП одговара лично со це-
лиот свој имот. Во внатрешниот промет се именува 
Ацовски Санко Стевица-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7284/2000. (3995) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14/2001, на регистарска влошка бр. 
02039264?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, градежништво, трговија и услуги ЕЛ-
МОНТ ДООЕЛ експорт-импорт с. Г. Волковија, Мав-
рови Анови. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
11.12.2000 година, а основач-единствен содружник е 
Мухареми Амет. 

Дејности: 31.10, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 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, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 74.20/3, 74.40, 74.84. Надворешна тргови-
ја: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување, консигнација, комисиона 
продажба, реекспорт, изведување на инвестициони ра-
боти во странство, отстапување на инвестициони ра-
боти на странско лице во Република Македонија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот. Лице овластено за 
застапување во внатрешното и надворешното работе-
ње е Мухареми Амет-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14/2001. (3996) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 372/2001, на регистарска влошка бр. 
02039622?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП ЛИН Веселин Драгомир Танаско-
виќ трговија на мало Скопје, ул. "Шидска" бр. 18/1-7. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3. 



Стр. 2444 - Бр. 32 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 27 април 2001 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Лице овластено за застапување во 
внатрешниот промет е Веселин Танасковиќ-управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
372/2001. (3997) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 203/2001, на регистарска влошка бр. 
02039453?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштво како ДООЕЛ на Друштвото 
за градежништво, трговија, транспорт и услуги АЛА 
КОМПАНИ-ДООЕЛ експорт-импорт с. Здуње, Вру-
ток. 

ТД е основано со акт за основање-пријава бр. 01/1 
од 19.01.2001 година, а основач е Муслији Алаедин од 
с. Здуње, Вруток. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 
20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 01.25, 
02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 
15.81/1, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 
24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 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, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 45.11, 45.21, 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, 
74.20, 74.20/5. 

Управител е Муслији Алаедин-управител без огра-
ничување. 

Дејности во надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународен превоз на патници, пос-
редување и застапување во надворешниот промет, ко-
мисионо и консигнационо работење, туристички и 
угостителски услуги, изведување на инвестициони ра-
боти во странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
203/2001. (3998) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 227/2001, на регистарска влошка бр. 
02039477?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за производство, 
промет и услуги ВОЛВОКС ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 65 а. 

Основачи: Даниела Мицевска-Зафирова од Скоп-
је, ул. "9 Мај" бр. 20а, Ристо Јанакиевски од Скопје, 
ул. "Фуштанска" бр. 65а и Кари Тапио Ванханен од 
Хелсинки, државјанин на Финска. 

Дејности: 01.22/1, 15.98/1, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
15.98/2, 25.22, 25.23, 26.61, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 

52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, туристички и угостителски услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Управител: Ристо Јанакиевски-управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
227/2001. (3999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11495/99, на регистарска влошка бр. 
0203211?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за градежништво, трговија и 
транспорт ЈУМБО-ТРАНС, Билјана ДООЕЛ Кава-
дарци, ул. "Бел камен" бр. 24. 

Основач: Иванова Билјана од Кавадарци, ул. "Бел 
камен" бр. 24. 

Дејности: 74.20/3, 60.24, 63.40, 50.20, 63.21, 55.30/2, 
01.21, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.42, 51.43, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.47, 50.50/1, 74.84, 45.11, 
45.23, 45.31, 45.33, 45.34, 45.45, 93.02. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

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

За обврските створени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Иванова Билјана, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11495/99. (4050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11497/99, на регистарска влошка бр. 
02034645?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги БАФОМ, Ацо ДООЕЛ Кава-
дарци, ул. "Његош" бр. 13. 

Основач: Ацо Николов од Кавадарци, ул. "Ње-
гош" бр. 13. 

Дејности: 31.10, 27.21, 28.75, 29.24, 29.71, 28.11, 31.40, 
52.74, 60.24, 63.40, 55.30/2, 01.21, 51.17, 51.21, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.43, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/1, 52.47, 50.30/1, 74.84, 
65.12/3. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стока. 

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

За обврските створени во правниот промет со тре-
ти лица, друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување Бисерка Николова, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11497/99. (4051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2816/99, на регистарска влошка бр. 
02029825?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
ДИТО, Борис ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Страшо Пин-
џур" бр. 65/а. 
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Основач: Борис Мукаетов од Кавадарци, ул. 
"Страшо Пинџур" бр. 65/а. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
50.10, 50.30, 50.50, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.43, 51.45, 51.53, 51.56, 51.57, 
55.30/2, 60.24. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

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

За обврските створени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување Борис Мукаетов, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2816/99. (4052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11396/99, на регистарска влошка бр. 
02037693?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги АНТИГОНА Екрем ДООЕЛ ек-
спорт-импорт општина Д. Бањица с. Г. Бањица. 

Дејности: 1. транспорт: 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 60.22, 2. произ-
водство: 25.22, 25.21, 36.11, 20.40, 21.21, 3. градежниш-
тво: 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 45.21/1, 45.31, 45.22, 4. трго-
вија на мало: 52.24, 52.21, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.26, 
50.30/2, 50.50, 5. трговија на големо: 51.21, 51.38, 51.34, 
51.24, 51.43, 51.53, 51.25, 50.30/1, 51.51, 55.30/1, 55.30/2. 

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 Екрем Џемаили, управител 
без ограничување. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, 
застапување на странски правни лица и физички лица, 
консигнациона и комисиона продажба, туристичко 
угостителски услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11396/99. (4053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14648/99, на регистарска влошка бр. 
02032119?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
организирањето на претпријатието во ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ТРГО-
ЦЕНТАР Пане ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. 
"Браќа Хаџи-Тефови" бр. 16. 

Дејности: 52.11, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 51.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 26.21, 26.22, 
26.23, 26.24, 26.30, 26.26, 28.73, 28.74, 24.16, 24.17, 25.22, 
25.21, 25.24, 21.21, 17.40, 17.54/2, 18.54, 17.54, 18.22, 
18.21, 19.30, 15.81, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 74.84, 63.40, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со соседните земји: Ал-
банија, Грција и Бугарија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14648/99. (4054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15472/99, на регистарска влошка бр. 
02028574?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 

усогласувањето на претпријатието на Друштвото за 
трговија на големо и мало ЕУРОАВТО Дарко Новески 
и др. ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Гемиџиска" бр. 85. 

Основачи: Дарко Новески од Скопје и Чедомир 
Новески од Скопје. 

Дејности: 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 
31.62, 32.20, 32.30, 33.50, 34.20, 34.30, 36.63, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 52.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.82, 74.84, 92.72, 93.05. 

Во надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе 
ги извршува следните дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Дарко Новески, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

15472/99. (4055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11830/99, на регистарска влошка бр. 
02034177?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието на Друштвото за 
трговија ПАНТА КОМПАНИ Горан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 5/4-3. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 
52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.70, 51.56, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.41, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги за странски фир-
ми и лица, работи на увоз и извоз на стоки и услуги во 
малограничниот промет со Албанија, Бугарија и Гр-
ција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Горан Србиновски, 
управител со неограничено овластување. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Основач на друштвото е лицето Горан Србинов-
ски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11830/99. (4056) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11253/99, на регистарска влошка бр. 
02030919?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за сервисирање 
на лифтови, трговија и услуги СИГМА Анѓелко ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 13. 

Содружник и управител: Стефановски Анѓелко од 
Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 13. 

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 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, 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, 51.70, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 74.12, 74.84, 63.40, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување на 
странски фирми, реекспорт и компензација, комисио-
ни и консигнациони работи, меѓународна шпедиција, 
меѓународен превоз на стоки и патници, малограни-
чен промет со соседните земји. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11253/99. (4057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16594/99, на регистарска влошка бр. 
020361827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЈАНВЕЛ Иво ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 38-а. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ЈАНВЕЛ Иво ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Илинденска" бр. 38-а, единствен содружник е Иво 
Митевски од Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3/35. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.82/2, 15.86, 
15.88, 15.89, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/2, 52.44/3, 51.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.23, 60.24, 
63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 
93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт. 

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

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Управител и лице овластено за застапување во 
надворешнотрговскиот промет е содружникот Иво 
Митевски со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16594/99. (4058) 

51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.23, 60.24, 
63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт. 

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

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Управител и лице овластено за застапување во 
надворешнотрговскиот промет е содружникот Виоле-
та Митевска со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16613/99. (4059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17075/99, на регистарска влошка бр. 
020353577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги АГРОИМПЕКС Јован ДООЕЛ 
експорт-импорт Гевгелија бул. "Гевгелија" ламела 6 
стан 12. 

Основач: Палазов Јован од Гевгелија, ламела 6 
стан 12, бул. "Гевгелија". 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.13, 01.13/1, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 
51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.35, 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, 52.32, 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, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.13, 
74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, застапување на странски правни и 
физички лица, комисиона продажба на стоки, продаж-
ба на стоки од консигнациони складови, меѓународен 
транспорт, меѓународна шпедиција, инвестициони ра-
боти во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со сите свои средства. 

Застапување: Палазов Јован, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17075/99. (4060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16613/99, на регистарска влошка бр. 
020300707-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЈАНКОМЕРЦ Виолета 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 
38-а. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ЈАНКОМЕРЦ Виолета ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Илинденска" бр. 38-а, единствен содруж-
ник е Виолета Митевска од Скопје, Кеј "13-сти Ноем-
ври" бр. 8/4-3. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.82/2, 15.86, 
15.88, 15.89, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10360/99, на регистарска влошка бр. 
020360747-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД во ТП Ќебапчилница СОЊА 
ТП. Цветановска Спиридон Мирка, ул. "Никола Ќ. 
Мајски" 34, Скопје. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Управител - Мирка Цветановска од Скопје на ул. 

"Финска" бр. 3. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

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

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10360/99. (4069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3980/99, на регистарска влошка бр. 
020286887-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија, услуги и транспорт ЗОНИ-КО-КОМ-
ПАНИ Катерина ДООЕЛ експорт-импорт Кавадар-
ци, ул. "Пелагонија" бр. 3. 

Основач: Катерина Недановска од Кавадарци, ул. 
"Пелагонија" бр. 3. 

Дејности во внатрешното трговско работење: 
01.13/2, 05.01, 05.02, 15.20, 25.21, 25.22, 25.23, 28.73, 
31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.20, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.40, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.34, 74.20/2, 
74.20/3, 74.84. 

Дејности во надворешното трговско работење се: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патни-
ци, агенциски услуги во транспортот, застапување на 
странски правни и физички лица, консигнациона про-
дажба, реекспорт. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Недановска Катерина 
од Кавадарци, ул. "Пелагонија" бр. 3. 

Управителот го застапува друштвото во внатреш-
ното и надворешното трговско работење, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3980/99. (4062) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4996/99, на регистарска влошка бр. 
02018230?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Услужното градежно производно туристичко и тргов-
ско друштво ДМ-КОМПАНИ Дехар ДООЕЛ увоз-из-
воз Гостивар, ул. "Г. Гаврилоски" бр. 10. 

Седиште: Гостивар, ул. "Г. Гаврилоски" бр. 10. 
Основач: Мустафа Дехар од Гостивар, ул. "Г. Гав-

рилоски" бр. 10. 
Дејности: 01.24, 02.01, 02.02, 15.61, 15.85, 15.98, 25.24, 

45.21/1, 45.21/2, 45.32, 45.34, 45.43, 45.45, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.31, 51.37, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 
52.44, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 74.84, 93.05, 
60.23, 60.21, 63.21, 63.40, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
меѓународна шпедиција и транспорт на стоки и патни-
ци. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Мустафа Дехар, управител со неограничени овлас-

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

4996/99. (4063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15246/99, на регистарска влошка бр. 
02031328?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпријатието за деловни услуги 
и промет "АГЕНЦИЈА - ЕЛПА" ДОО Скопје, ул. 
"Благоја Гојан А" бр. 19. 

Друштво за деловни услуги и промет АГЕНЦИЈА-
ЕЛПА Павле ДООЕЛ Скопје, ул. "Благоја Гојан" А 
бр. 19. 

Дејноста на друштвото опфаќа: 
21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 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, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 
74.12, 74.13, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските на друштвото спрема трети лица тоа 
одговара со целокупниот свој имот. 

За управител на друштвото се именува Маневски 
Павле, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15246/99. (4064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14792/99, на регистарска влошка бр. 
02039057?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
производство ВАРДАР П Живко ДООЕЛ Скопје, бул. 
"ЈНА" бр. 54/2-1. 

Трговско друштво за производство ВАРДАР П 
Живко ДООЕЛ Скопје, бул. "ЈНА" бр. 54/2-1 се усог-
ласува со ЗТД со Изјава за основање од 06.12.1999 год. 

Содружник: Живко Пејковски од Скопје. 
Управител: Александра Пејковска, без ограничу-

вања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 10.10, 10.20, 10.30, 13.10, 13.20/1, 13.20/2, 
13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.51, 24.52, 24.63, 24.65, 
24.66, 25.22, 28.72, 29.12, 29.22, 29.24, 29.56, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.20, 32.30, 33.10/2, 33.40, 
36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 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, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.73, 52.74, 60.24, 63.12, 63.40, 
74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување, реекспорт, малограничен промет со сосед-
ните земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14792/99. (4065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6929/99, на регистарска влошка бр. 
02030863?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги БЕЛ-МАК Виолета ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. "120" Б2-1/6. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
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52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 
63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 
34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 
18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 70.31, 
70.32, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување, посредување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, малограничен промет со СР Југосла-
вија, Р Албанија, Р Бугарија и Р грција, консигнација, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај, меѓународна шпедиција. 

неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Се разрешува: Виолета Каравасилева, директор 

без ограничување. 
Се именува: Дине Каравасилев, управител без ог-

раничување. 
Пречистен текст: Дине Каравасилев, управител 

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

6929/99. (4066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15237/99, на регистарска влошка бр. 
02029623?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Станикевски Станимир Слободан ТАМАРА Так-
сист ТП, ул. "Фрањо Клуз" бр. 7/6, Скопје. 

Основање ТП. 
Седиште: ул. "Фрањо Клуз" бр. 7/6 во Скопје. 
Управител и Основач: Станикевски Слободан од 

Скопје, ул. "Фрањо Клуз" бр. 7/6. 
Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, за сторените обврски одго-
вара со средствата со кои располага - лично. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15237/99. (4067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17757/99, на регистарска влошка бр. 
02033455?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги ШАБ Шабан ДООЕЛ експорт-импорт Сарај с. 
Крушопек. 

Претпријатието за трговија и услуги "ШАБ" ДОО 
увоз-извоз Скопје, с. Крушопек Скопје се усогласува 
согласно Закон за трговски друштва во: Друштво за 
трговија и услуги ШАБ Шабан ДООЕЛ експорт-им-
порт, Сарај, с. Крушопек. 

Назив на друштвото: Друштво за трговија и услуги 
ШАБ Шабан ДООЕЛ експорт-импорт. 

Седиште на друштвото: Сарај, с. Крушопек. 
Управител на друштвото: Шабан Ќерими со неог-

раничени овластувања. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: Во правниот промет со трети лица 

друштвото одговара со целиот свој имот. 
Друштвото има печат во округла форма и штем-

бил во правоаголна форма. 
Дејности на друштвото се: 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.41, 51.42, 51.53, 51.57, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 60.23, 60.24. 

Во надворешниот промет друштвото ќе се занима-
ва со: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17757/99. (4068) 

Друштво за производство, трговија и услуги 
АРАИ Зоран и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Ло-
ков" бр. 26-1/4. 

Содружници-основачи: Апостолов Крсте и Апос-
толов Зоран и двајцата од Скопје. 

Дејности: 17.53, 17.71, 17.72, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.24, 17.60, 36.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 1.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
70.31, 71.34, 74.84, 74.82, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Зоран Апостолов, управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10864/99. (4069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8780/99, на регистарска влошка бр. 
02023414?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за трговија и 
услуги ДАНИ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
519" бр. 16, Скопје. 

Назив на друштвото: Трговско друштво за тргови-
ја и услуги ДАНИ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Содружник на друштвото е лицето: Трајче Димит-
риевски од Скопје, со стан на ул. "519" бр. 16, Скопје. 

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа 
на адреса: ул. "519" бр. 16, Скопје. 

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во внат-
решниот трговски промет се следните: 24.16, 24.17, 
25.21, 24.51, 24.52, 36.63, 24.30, 25.22, 19.30, 25.23, 25.24, 
36.11, 36.12, 36.50, 36.14, 15.98/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 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, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 50.10, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.55, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 70.20, 63.40, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 
63.40. 

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надво-
решниот трговски промет се следните: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, консигнаци-
ја, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет со соседните земји: Бугарија, Грција, СР Југос-
лавија и Албанија. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува управителот 
на истото, лицето Трајче Димитриевски од Скопје и 
тоа со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8780/99. (4070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10864/99, на регистарска влошка бр. 
02037624?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги АРАИ Зоран и др. ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. "Локов" бр. 26-1/4. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15544/99, на регистарска влошка бр. 
02039112?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД во ТП МОМО МАРКЕТ ТП 
Трговија на мало Моме Стојан Јанковски, ул. "Кнез 
Хаџон" бр. 19, Скопје. 
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Основач: Моме Јанковски од Скопје, ул. "Кнез Ха-
цон" бр. 19. 

Дејност: 52.11 трговија на мало во неспецијализи-
рани продавници, 52.21 трговија на мало со овошје и 
зеленчук, 52.22 трговија на мало со месо и производи 
од месо, 52.23 трговија на мало со риби, лушпари и ме-
котелци, 52.24 трговија на мало со леб, печива, колачи 
и слатки, 52.25 трговија на мало со алкохолни и други 
пијалаци, 52.26 трговија на мало со производи од ту-
тун, 52.27 друга трговија на мало со храна, во специја-
лизирани продавници, 52.33 трговија на мало со коз-
метички и тоалетни препарати. 

Трговец поединец во правниот промет ќе истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одго-
вара лично со целиот свој имот. 

Управител на ТП е Моме Јанковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

15554/99. (4072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9763/99, на регистарска влошка бр. 
02024600?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Претпријатието за градежно занат-
ски работи и промет на големо и мало "ВАРДАР ИН-
ВЕСТ" ЦО увоз-извоз бул. "АСНОМ" бр. 58/1-17, 
Скопје во Друштво за градежно занаетчиски работи, 
производство, трговија и услуги ВАРДАР ИНВЕСТ 
Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "АСНОМ" бр. 58/1-17, 
Скопје. 

Содружник: Пејковски Зоран, ул. "АСНОМ" бр. 
58/1-17, Скопје со изјава од 20.06.1999 година. 

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 21.21, 21.22, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.51, 28.74, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.12, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следниве дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, комисиона и кон-
сигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен превоз на патници и стоки, застапува-
ње странски фирми и посредување во надворешнотр-
говскиот промет, комплетен инженеринг при изведба 
на градежни, занаетчиски и завршни работи во гра-
дежништвото. 

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

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, 
друштвото ќе го претставува и застапува како прв уп-
равител лицето Пејковски Зоран, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9763/99. (4073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5716/99, на регистарска влошка бр. 
02036216?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство и трго-
вија на големо и мало извоз-увоз МИС-ПРОМ Јасмин-
ка ДООЕЛ, Скопје, ул. "Рафајло Батино" бр. 38. 

Усогласување со ЗТД и претворање во ДООЕЛ. 
Основач: Јасминка Мирчевска од Скопје. 
Дејности: 20.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.34, 

45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 71.10, 
71.21, 74.84. 

Во НТП: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, малогра-
ничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Ју-
гославија. 

За управител е именувана Елица Стојановска од 
Скопје, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5716/99. (4075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 177/2001, на регистарска влошка бр. 
02033541?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
планот за поделбата на Акционерско друштво за фи-
нансии, консалтинг, медиуми, трговија и производство 
ХОЛДИНГ БС Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 6. 

Запишување на план за поделба на: Акционерско 
друштво за финансии, консалтинг, медиуми, трговија 
и производство ХОЛДИНГ БС Скопје, ул. "Маршал 
Тито" бр. 6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
177/2001. (3517) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 220/2001, на регистарска влошка бр. 
02024652?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управителот на Трговското друштво за 
трговија и услуги ЗИСИ ТРЕЈД Никола ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Васил Главинов" блок 10/6. 

Промена на управител на трговското друштво , се 
брише Горан Заревски, управител без ограничување, 
а се запишува: Никола Зисовски, управител без огра-
ничување. 

Пречистен текст: Никола Зисовски, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
220/2001. (4078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 152/2000, на регистарска влошка бр. 
02020345?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирмата, истапување на содружник и 
отстапување на удел на Друштвото за превоз на пат-
ници, угостителство, услуги и трговија ЕЛИТТЕ Коце 
и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Лондонска" бб 
ТЦ Олимпико локал 23. 

Друштво за превоз на патници, угостителство, ус-
луги и трговија ЕЛИТТЕ ДОО експорт-импорт Скоп-
је, ул. "Лондонска" бб ТЦ, Олимпико локал 23. 

Истапуваат: Коце Арсов од Скопје на ден 
22.01.2001 год. и Дејан Струминиковски од Скопје на 
ден 22.01.2001 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
152/2001. (4080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2704/2000, на регистарска влошка бр. 
02029388?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на основачот, фирма и управител на Друш-
твото за производство, занаетчиски услуги и трговија 
на големо и мало ЗОИЛ-КОМЕРЦ Блаже ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 107-а. 
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Од друштвото истапува основачот Васка Велјано-
ска од Скопје, а пристапува Блаже Велјаноски од 
Скопје. 

Се брише Васка Велјаноска која друштвото го зас-
тапуваше како во внатрешниот така и во надворешно-
трговскиот промет. 

Се запишува Блаже Велјаноски кој друштвото ќе 
го застапува како во внатрешниот така и во надво-
решнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2704/2000. (4082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 65/2001, на регистарска влошка бр. 
020224047-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиштето и управителот на Друштвото 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
МУРАД, Шабан и др. ДОО експорт-импорт, ул. "Ѓор-
че Петров" бр. 10, Тетово. 

Друштво за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало МУРАД, Шабан и др. ДОО експорт-им-
порт, ул. "Индустриска" б.б. нас. Маџари општ. Гази 
Баба Скопје. 

Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе 
се наоѓа на ул. "Индустриска" бб населба Маџари, оп-
штина Гази Баба, Скопје. 

Од друштвото се брише Јусуфи Ихсан, управител 
без ограничување а се запишува Ириш Мехмет Акиф, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
65/2001. (4083) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 26/2001, на регистарска влошка бр. 
020364857-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирмата и основачот на Друштвото за 
трговија, угостителство и туризам СИЛКРАТ - Си-
лекс ДООЕЛ, Кратово, ул. "Гоце Делчев" бб. 

Друштво за трговија, угостителство и туризам 
СИЛКРАТ ДООЕЛ Кратово, ул. "Гоце Делчев" бб. 

Пристапуваат: Друштво за трговија и услуги МАГ-
РОНИ ДОО Скопје на ден 09.01.2001 год. 

Истапување: Рударско-индустриски комбинат СИ-
ЛЕКС АД - Кратово на ден 09.01.2001 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
26/2001. (4087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 213/2001, на регистарска влошка бр. 
020238017-04-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Скопскиот саем Акционерско друштво за организира-
ње на саеми и изложби - Скопје, ул. "Беласица" бр. 2. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Алија Шахиќ, извр-
шен директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
213/2001. (4088) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17448/99, на регистарска влошка бр. 
020357897-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги ДАР-МАР ТРЕЈД ек-
спорт-импорт, ДООЕЛ Скопје, бул. "АВНОЈ" 6/3-9. 

Основач: Јагода Фотевска, Скопје. 
Изјава за основање бр. ТДР 01/1/2000 од 01.08.2000 

година. 
Управител: Јагода Фотевска, без ограничување. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 15.32, 15.51, 15.61, 

15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.93, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 20.51, 20.52, 36.1, 36.11, 36.12, 36.14, 
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, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 71.33, 71.34, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.15, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, туристичко посредување, 
застапување на странски физички и правни лица, ре-
експорт, долгорочна производствена кооперација, ко-
мисиони работи, консигнациони работи, меѓународна 
шпедиција, агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги, извоз-увоз на стоки и ус-
луги во малограничниот промет со соседните земји 
(Грција, Албанија, Србија и Бугарија). 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Застапување: Јагода Фотевска. 
Овластен потписник: Јагода Фотевска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

17448/99. (4085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 29/2001, на регистарска влошка бр. 1-69739-0- 
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
лицето овластено за застапување на Основното учи-
лиште "Јан Амос Коменски" - Скопје, ул. "Варшав-
ска" бр. 23, Скопје. 

Основно училиште "Јан Амос Коменски", Скопје, 
ул. "Варшавска" бр. 23, Скопје. 

Да се брише: Наум Ефтимов - в.д. директор, со не-
ограничени овластувања. 

Да се запише: Снежана Јанкулоска - в.д. директор, 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
29/2001. (4090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 153/2001, на регистарска влошка бр. 
020112327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејностите во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет на Друштвото за произ-
водство и трговија ЕЛПИ-КОМПАНИ Афродита 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
1/м-3. 

Нови дејности на друштвото се: 63.30, 63.40. 
Нови дејности: меѓународна шпедиција и тран-

спорт на стоки и патници, малограничен промет со со-
седните земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
153/2001. (4091) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 248/2001, на регистарска влошка бр. 
0200109727-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирмата, пристапувањето на содружник 
и зголемување на основна главница на Друштвото за 
транспорт и трговија СЕНКОШПЕД Неџет ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Фунтанска" бр. 104б. 

Друштво за транспорт и трговија ЕУРО КАРГО 
ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Фунтанска" бр. 104б. 

Пристапува: Гурдаш Сеад од Сјеница СРЈ на ден 
05.02.2001 год. 

Зголемена основна главница: 1.478.400,00 ден или 
47.700 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
248/2001. (4094) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 227/2001, на регистарска влошка бр. 
02036690?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиштето на Друштвото за промет и 
услуги ВИК-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт импорт Ку-
маново, ул. "Октомвриска револуција" бр. 1-1/15. 

Се менува седиштето и во иднина ќе гласи: 
Друштво за промет и услуги ВИК-КОМЕРЦ ДООЕЛ 
експорт-импорт, ул. "Огњен Прица" бр. 20, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
227/2001. (4095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 128/2001, на регистарска влошка бр. 6- 
02000661-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Тони Ѓорѓие Петров 
Цвеќара "АНЕ" ТП Скопје ТЦ Радишани објект II 
лок. 5. 

Дејноста се проширува со: 52.12, 52.44/1, 52.44/4, 
пречистен текст гласи: 52.12, 52.44/1, 52.44/4, 52.33, 
52.26, 52.48. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
128/2001. (4104) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 180/2001, на регистарска влошка бр. 
02035373?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на Тр-
говското друштво ИНТЕРПРОГРЕС АД експорт-им-
порт Скопје, ул. "Драчевска" бб. 

Трговско друштво ИНТЕРПРОГРЕС АД експорт-
импорт Скопје, ул. "Драчевска" бб. 

Да се брише: Велков Никола, претседател на упра-
вен одбор со неограничени овластувања. 

Се запишува: Наумовски Томе, претседател на уп-
равен одбор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
180/2001. (4097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2944/2000, на регистарска влошка бр. 
02007896?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на содружниците на Трговското друштво 
СУММИТ МОТОРС, Суммит Моторс Инвестмент, 
експорт-импорт-дистрибуција ДОО-Скопје, бул. "Ок-
томвриска Револуција" б.б., Скопје. 

Пристапува содружникот: Марјан Миновски од 
Скопје на ден 18.10.2000 год. 

Истапуваат содружниците: Суммит Моторс Инвес-
тмент на ден 18.10.2000 год. 

Суммит Моторс Љубљана на ден 18.10.2000 год. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2944/2000. (4106) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2033/2000, на регистарска влошка бр. 
02024771?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
ВИТ ДЕ ЛУКС Владо ДООЕЛ експорт-импорт Гевге-
лија, ул. "Моински пат" бб, Гевгелија. 

Основната главница на друштвото се зголемува 
268.000,00 ден. или 8.400 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2033/2000. (4098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 165/2001, на регистарска влошка бр. 
02035213?-4-11-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на членовите на органите на управувањето 
на управен и надзорен одбор на лице овластено за зас-
тапување на Печатница, книговезница и картонажа 
ПРОСВЕТА АД, ул. "Доне Божинов" бр. 41, Кумано-
во. 

Се брише: Атанасовски Синиша - Претседател на 
Управен Одбор со неограничени овластувања, а се за-
пишува: 

Бранко Радуловиќ - Претседател на Управен од-
бор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
165/2001. (4100) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 301/98, на регистарска влошка бр. 
02003436?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Друштвото за трговија и транспорт ТАЈМЕКС Зоран 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Иво Рибар Ло-
ла" бр. 42а. 

Промена на лице овластено за застапување: Се 
брише: Александар Буревски, управител со неограни-
чени овластувања, а се запишува: Зоран Симоновски, 
управител со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Зоран Симоновски, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
301/98. (4101) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 200/2001, на регистарска влошка бр. 
02015570?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста во внатрешниот трговски 
промет на Друштвото за производство, промет и услу-
ги СУПЕР НОВА Урим ДООЕЛ бул. "Кузман Јоси-
фовски Питу" бр. 28, Скопје. 

Друштво за производство, промет и услуги СУ-
ПЕР НОВА Урим ДООЕЛ бул. "Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 28, Скопје. 

Проширување на дејности: 01.11, 01.11/2, 01.12, 
01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 05.01, 
11.20, 15.11, 15.13, 15.20, 15.32, 15.41, 15.43, 15.51, 15.86, 
15.87, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 18.21, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.22, 21.25, 22.22, 
22.25, 22.32, 22.33, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 24.62, 24.64, 
25.13, 28.51, 28.71, 28.73, 28.75, 36.22, 52.72, 52.74, 61.20, 
63.11, 63.21, 63.22, 65.21, 70.11, 70.20, 70.32, 71.40, 74.12, 
74.13, 74.40, 80.42, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
200/2001. (4107) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 33/2001, на регистарска влошка бр. 1- 
68729-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар брише-
њето на ТП на Јагода Младен Илиевска ТРГОВЕЦ-
ПОЕДИНЕЦ "МАЈАМА" ТП ЦМЗ нас. Лисиче лок. 
1-в, Скопје. 

Престанок со работа на: Јагода Младен Илиевска 
ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ "МАЈАМА" ТП ЦМЗ нас. 
Лисиче лок. 1-в, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
33/2001. (4109) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1255/2000, во регистарската влошка бр. 03008366?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и 
услуги Елтра Пром ДООЕЛ Штип, "Енгелсова" - 29/7. 

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, 
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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, 24.30, 24.52, 25.12, 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, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.21, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.41/1, 51.41/2, 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, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 51.17, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција и меѓународен 
транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на 
консигнациони складишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара друштвото со сиот свој имот. Основач и уп-
равител Влатко Ордев од Штип - без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1255/2000. (4470) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1190/2000, во регистарската влошка бр. 03008301?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на ДООЕЛ на Друштво за транспорт, производ-
ство, трговија и услуги ИВМАР ДООЕЛ Кочани, ул. 
"202" бр. 19. 

Основач: Митко Петров од Кочани, ул. "202" бр. 
19. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
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, 19.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 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, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
71.21, 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 
патници, реекспорт, малограничен промет со соседни-
те земји, меѓународен транспорт на стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет друштвото одговара со 
целиот свој имот. 

За управител на друштвото се именува лицето 
Митко Петров од Кочани, без ограничување, во внат-
решниот и во надворешниот трговски промет. 

Основната главница на друштвото истовремено е 
и основен влог на содружникот - управител. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1190/2000. (4471) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1287/2000, во регистарската влошка бр. 03008397?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и 
услуги, увоз-извоз Електра ДООЕЛ Струмица, ул. 
"Епименонда Поп Андонов" бр. 33. 

Дејности: 29.56, 29.71, 29.72, 31, 31.10, 31.20, 31.30, 
31.40, 31.50, 31.6, 31.61, 31.62, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
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45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51, 51.1, 
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, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 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, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.4, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 63.12, 55.11, 55.12, 55.3, 55.30, 55.40, 60.2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.1, 63.11, 63.12, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 74.20, 74.30, 74.40, 74.84. Друштвото во надво-
решнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејнос-
ти: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, застапување и претставување, 
реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, 
вршење работи со посредување во надворешнотргов-
скиот промет, малограничен промет со Грција и Буга-рија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За обврските према трети лица друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Оливер Фончев од Струмица, управител на друш-
твото со неограничени овластувања и застапник во 
надворешнотрговскиот промет со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1287/2000. (4472) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1260/2000, во регистарската влошка бр. 03008370?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
ТП на Трговец поединец Васе Благој Чанчалов ТП 
Радовиш, ул. "Наум Наумовски - Борче" бр. 15. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.20, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.40, 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. 

Овластено лице потписник: Васе Чанчалов. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и на своја сметка. За обврските створени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1260/2000. (4473) 

ОГЛАС ЗА НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Врз основа на член 204 од Законот за трговските 
друштва и Одлуката на Собирот на содружници на 
Трговското друштво за производство, услуги, трговија 
на големо и мало Мухамед Хасановиќ и други 
ХАСАНОВИЌ увоз-извоз ДОО Прилеп, од 19.04.2001 
година се намерува да се намали основната главнина 
на Трговското друштво за производство, услуги, 
трговија на големо и мало Мухамед Хасановиќ и 
други ХАСАНОВИЌ увоз-извоз ДОО Прилеп, 
ул. "Илинденска" бр. 71, така што вкупниот износ на 
основната главнина на друштвото изнесува 55.560 
ДЕМ или 1.722.148,00 денари, се намалува за износ од 
45.000 ДЕМ или 1.394.827,00 денари заради истапување 
на содружник од друштвото. 

Со тоа се менува висината на износот на основната 
главнина на друштвото и истата ќе изнесува 10.560 
ДЕМ или 327.321,00 денари. 

Друштвото е согласно на доверителите да им го 
исплати побарувањето или да им даде гаранција. 
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Ако по истекот на 90 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" не биде 
поднесено побарување, се смета дека доверителите се 
согласни со намеруваното намалување на основната 
главнина. (9299) 

Управител, 
Мухамед Хасановиќ 

Трговското друштво за финансиски, технички и 
комерцијални услуги ХЕЛИОС Александар ДООЕЛ 
ул."Вич" бр. 10-8/7, Скопје има намера да изврши 
намалување на основната главнина. 

Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена 
да ги пријават своите побарувања. 

Друштвото е согласно врз основа на побарувањата 
на доверителите да им го исплати побарувањето или 
да им даде гаранција. (8926) 

Управител, 
Гордана Петрушевска 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10, 33, 34, 35 и 36 од Законот за 
јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Казнено-поправната установа 
Идризово, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЛАВЕН 
ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА 
И САНАЦИЈА НА ЗГРАДАТА НА ЗАТВОРЕНО-
ТО ОДДЕЛЕНИЕ И ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИТЕ 

РАБОТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на јавниот повик бр. 1/2001 е Казнено-

поправната установа Идризово - с. Идризово, Скопје. 
Предмет на јавниот повик е прибирање документа-

ција за претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите, како можни носители на набавката, за приби-
рање понуди за изработка на Главен проект за реконс-
трукција, адаптација и санација на зградата на Затво-
реното одделение и изведба на градежните работи. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид дејност. 

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

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите кои се занимаваат со дејноста пред-

мет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик 
да го пријават со документација со кое ќе го докажат 
следното: 

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки) во последните 3 години; 

- економско-финансиски бонитет оригинал или за-
верена копија (член 22 од Законот за јавни набавки); 

- расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализирање на набавката; 

- организациона поставеност и менаџерска способ-
ност; 

- референтна листа за веќе изведени градежни об-
јекти; 

- искуство и стручни кадри за извршување на на-
бавката; 

- предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи и нивно мислење; 

- за посочените подизведувачи доколку ги има да 
се достават истите документи како и главниот изведу-
вач како и договор за заеднички настап; 

- список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката. 

Доказ: - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен надлежен орган во оригинал или заверена фото-
копија со кој понудувачот ќе докаже дека не е во сте-
чај или во процес на ликвидација, како и дека со пра-
восилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност 
- забрана за извршување на дејност. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик 
како и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон и факс). 

- Извод од регистрација на дејноста. 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми потребно е да се достави: 
- документација за секоја од фирмите назначена во 

точка 2. 
- потпишан и заверен договор за главен партнер 

или лице овластено за потпишување на документите 
во име на другите партнери. 

IV. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот 
на објавувањето во ("Сл. весник на РМ") и во друго 
јавно гласило, рок на прием на документацијата изне-
сува 10 (десет) дена. 

Документацијата и другите податоци се доставува-
ат во затворен плик, 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 која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до набавувачот: 
Казнено-поправна установа Идризово - с. Идризово -
Скопје со назнака за Комисија за јавни набавки, пре-
порачано по пошта или со предавање во архивата на 
набавувачот. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Пријавата и документацијата што нема да биде 

доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде 
изработена според барањата содржани во повикот не-
ма да биде разгледувана. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-2330/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка е канцелариски материјал и 

обрасци, за потребите на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија. 

3. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жи-
ро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигуру-
вање на Македонија, со назнака за тендерска докумен-
тација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 депо-
нент Народна банка на Македонија. 
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4. Право на учество имаат сите правни лица во Ре-
публика Македонија. 

5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

6. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

7. Понудата е деллива. 
8. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат; 
- производител, земја на потекло и заштитно име 

на артиклот; 
- цена во денари со сите давачки франко Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија со сите под-
рачни служби; 

- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-
њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки). 

2. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта. 

3. Извод од регистрација на дејноста. 
4. Список (референца) со главни и слични испора-

ки во претходниот период. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
15. 05. 2001 година до 11, 00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за понатамошно разгледување и од-
лучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени 
Комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа 
намена. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се приложува во депозит, истиот 
се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-2330/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 15. 05. 

2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 15. 05. 

2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
726. Закон за акцизите 2423 
727. Закон за платниот промет 2433 
728. Закон за трансформација на Заводот за 

платен промет 2436 
729. Закон за задолжување на Република Ма-

кедонија кај Меѓународната комерцијал-
на банка на Република Кина по Догово-
рот за кредит за реализација на инфра-
структурни проекти 2437 

730. Одлука за проширување на граничниот 
појас на одделни делови од државната 
граница 2438 

731. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за усвојување на Инвестиционата про-
грама за 2001 и 2002 година на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги 
"Македонија"-Скопје 2438 

732. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-минерална вода и 
гас СО2 на ДОО "Еуромин" -Битола на 
локалитетот во с. Кременица-Битола 2438 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
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