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1559. 
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 ГАРАН-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ФИ-
НАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ШТО ЌЕ СЕ 
СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИ-
ОНА БАНКА И ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА А.Д. ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-
ЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ТРАФОСТАНИЦИ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за гаранција на Република 

Македонија по Финансискиот договор за заем што ќе 
се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Еле-
ктростопанство на Македонија А.Д. за реализација на 
Проектот за изградба на трафостаници во Република 
Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 октомври 2003 година. 
 

         Бр. 07-5389/1   Претседател 
31 октомври 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ШТО 
ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА ИНВЕ-
СТИЦИОНА БАНКА И ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА А.Д. ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ТРАФОСТАНИЦИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Република Македонија го гарантира намирувањето 

на обврските по финансискиот договор за заем за реа-
лизација на Проектот за изградба на трафостаници во 
Република Македонија што ќе се склучи меѓу Европ-
ската инвестициона банка и Електростопанство на Ма-
кедонија А.Д. во износ од 13 милиони евра. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од 
член 1 на овој закон, ќе бидат утврдени со Финанси-
скиот договор за заем меѓу Електростопанство на Ма-
кедонија А.Д. и Европската инвестициона банка и До-
говорот за обесштетување и гаранција меѓу Мини-
стерството за финансии и Европската инвестициона 
банка, за финансирање на Проектот за изградба на тра-
фостаници во Република Македонија. 

Член 3 
Сите финансиски обврски што произлегуваат од 

Финансискиот договор за заемот од член 1 на овој за-
кон, како и сервисирањето на заемот, ќе ги намирува 
Електростопанство на Македонија А.Д. од приходите 
што ги остварува, во рокови и услови утврдени во Фи-
нансискиот договор за заем. 

 
Член 4 

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплаќа на 
следниов начин: 
Рокот на отплата е 20 години со вклучен грејс пери-

од од пет години. 
Каматната стапка што ќе се пресметува за секоја 

повлечена транша одделно ќе се утврдува од страна на 
Европската инвестициона банка на денот на повлекува-
њето на траншата од заемот и може да биде: 

- фиксна каматна стапка или 
- променлива каматна стапка позиционирана на ЕУ-

РИБОР +0,40%. 
Електростопанство на Македонија А.Д. ќе одлучи 

која каматна стапка ќе се применува на секоја од тран-
шите од заемот согласно со понудените опции во став 
3 на овој член. 
Заемот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни ра-

ти во согласност со плановите на отплата. За секоја 
транша од заемот ќе се изготвува посебен план на 
отплата согласно со условите и роковите дадени во 
овој член и ќе бидат составен дел на Финансискиот 
договор за заем. 

 
Член 5 

Доколку пристигнатите обврски врз основа на ка-
мата и главнина, во роковите утврдени со Финансиски-
от договор за заем, од името на Електростопанство на 
Македонија А.Д. ќе ги плати Република Македонија, 
Електростопанство на Македонија А.Д. е должно во 
рок од 30 дена, од денот на извршувањето на обврска-
та, да пренесе во корист на сметката на приходите на 
Буџетот на Република Македонија, денарски средства 
во висина на извршеното плаќање, зголемено за прес-
метаната камата и за настанатите трошоци поврзани со 
соодветната трансакција. 
Министерот за финансии може да издаде налог до 

Управата за јавни приходи за блокирање на средствата 
на Електростопанство на Македонија А.Д. врз основа 
на враќање на ДДВ со цел да се намират пристигнатите 
обврски кон кредиторот, односно да се надоместат на 
државата денарски средства во висина на извршеното 
плаќање, зголемено за пресметаната камата и за наста-
натите трошоци поврзани со соодветната трансакција. 

 
Член 6 

Министерството за финансии и Електростопанство 
на Македонија А.Д. ќе склучат договор со кој ќе се ре-
гулираат меѓусебните права и обврски врз основа на 
издадената гаранција кон Европската инвестициона 
банка. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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L I GJ I 
PËR GARANCINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

PËR MARRËVESHJEN FINANCIARE PËR HUA TË 
LIDHUR NDËRMJET BANKËS EVROPIANE PËR 
INVESTIME DHE SH.A. ELEKTROEKONOMIA E 
MAQEDONISË PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT 

PËR NDËRTIMIN E TRAFOSTACIONEVE NË 
REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

 
Neni 1 

Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e 
obligimeve sipas Marrëveshjes financiare për hua për 
realizimin e Projektit për ndërtimin e trafostacioneve në 
Republikën e Maqedonisë që do të lidhet ndërmjet Bankës 
Evropiane për Investime dhe Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë në një shumë prej 13 milionë euro. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huasë nga neni 1 i 
këtij Ligji, do të përcaktohen me Marrëveshjen financiare 
për hua ndërmjet Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë 
dhe Bankës Evropiane për Investime dhe Marrëveshjes për 
dëmshpërblimin dhe garancinë ndërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Bankës Evropiane për Investime, për 
financimin e Projektit për ndërtimin e trafostacioneve në 
Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 3 

Të gjitha obligimet financiare që dalin nga Marrëveshja 
financiare për hua nga neni 1 i këtij Ligji, si edhe 
servisimin e huasë do t’i përmbushë Sh.A. 
Elektroekonomia e Maqedonisë nga të hyrat që i realizon 
në afate dhe kushte të përcaktuara në Marrëveshjen 
financiare për hua.  

Neni 4 
Huaja nga neni 1 i këtij Ligji, do të paguhet në 

mënyrën si vijon:  
Afati i pagesës është 20 vjet me grejs periudhë të 

inkuadruar prej 5 vjetësh. 
Shkalla kamatore që do të përllogaritet veç e veç për 

çdo transhë të tërhequr, do të verifikohet nga Banka 
Evropiane për Investime në ditën e tërheqjes së transhës 
nga huaja dhe mund të jetë: 

- shkallë fikse kamatore, ose 
- shkallë e ndryshueshme kamatore e pozicionuar në 

EURIBOR+0,40% 
Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë do të vendosë se 

cila shkallë kamatore do të zbatohet mbi secilën nga 
transhat nga huaja, në përputhje me obcionet e ofruara në 
paragrafin 3 të këtij neni. 

Huaja do të paguhet në këste të njëjta gjysmëvjetore 
konform planeve të pagimit. Për secilën transhë nga huaja 
do të përpilohet plan i veçantë për pagim, konform 
kushteve dhe afateve të dhëna në këtë nen dhe do të bëhen 
pjesë përbërëse të Marrëveshjes financiare për hua. 

 
Neni 5 

Nëse obligimet e arritura në bazë të kamatës dhe 
kryegjësë, në afatet e caktuara me Marrëveshjen financiare 
për hua në emër të Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë, i 
paguan Republika e Maqedonisë, Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë detyrohet brenda 30 ditësh, nga dita e 
realizimit të obligimit, në dobi të llogarisë së të hyrave të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë të transferojë mjete 
në denarë në lartësi të pagimit të realizuar, të rritur sipas 
kamatës të përllogaritur dhe sipas shpenzimeve të krijuara 
në lidhje me transaksionin përkatës. 

Ministri i Financave mund t’i lëshojë urdhër Drejtorisë 
të të Hyrave Publike, për bllokimin e mjeteve të Sh.A. 
Elektroekonomia e Maqedonisë në bazë të kthimit të 
TVSH-së me qëllim që të përmbushen obligimet e arritura 
ndaj kreditorit, gjegjësisht shtetit t’i kompenzohen mjete në 
denarë në lartësinë e pagimit të realizuar, të rritur sipas 
kamatës së përllogaritur dhe sipas shpenzimeve të krijuara 
në lidhje me transaksionin përkatës. 

 
Neni 6 

Ministria e Financave dhe Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë do të lidhin marrëveshje, me të cilën do të 
rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella mbi bazë të 
garancisë së lëshuar ndaj Bankës Evorpiane për Investime. 

Neni 7 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
___________ 

1560. 
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 ГАРАНЦИЈА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ 
ЗА ЗАЕМ ШТО ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКА-
ТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЕЛЕКТРОСТО-
ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА А.Д. ЗА РЕАЛИЗАЦИ-
ЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА 400 KW ДАЛЕ-
КУВОД ОД ШТИП (РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА) 
ДО ЦРВЕНА МОГИЛА (РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА)  

 
Се прогласува Законот за гаранција на Република 

Македонија по Договорот за заем што ќе се склучи меѓу 
Европската банка за обнова и развој и Електростопанс-
тво на Македонија А.Д. за реализација на Проектот за 
изградба на 400 kv далекувод од Штип (Република Ма-
кедонија) до Црвена Могила (Република Бугарија),  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 октомври 2003 година. 
 

        Бр. 07-5390/1  Претседател 
31 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ШТО ЌЕ СЕ СКЛУЧИ 
МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗ-
ВОЈ И ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИ-
ЈА А.Д. ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГ-
РАДБА НА 400 КV ДАЛЕКУВОД ОД ШТИП (РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА) ДО ЦРВЕНА МОГИЛА  

(РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА) 
 

Член 1 
Република Македонија го гарантира намирувањето 

на обврските по Договорот за заем за реализација на 
Проектот за изградба на 400 kv далекувод од Штип 
(Република Македонија) до Црвена Могила (Република 
Бугарија) што ќе се склучи меѓу Европската банка за 
обнова и развој и Електростопанство на Македонија 
А.Д. во износ од 40.470.600 евра. 

 
Член 2 

Сите финансиски обврски од Договорот за заем од 
член 1 на овој закон, како и сервисирањето на заемот, 
ќе ги намирува Електростопанство на Македонија А.Д. 
од приходите кои ги остварува, во рокови и услови, 
утврдени во Договорот за заем. 

 
Член 3 

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплаќа на 
следниов начин: 
Рокот за отплата е 15 години со вклучен грејс пери-

од од четири години и варијабилна каматна стапка - 
шестмесечен ЕУРИБОР плус 1 процент. 
Заемот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати 

кои пристигнуваат за плаќање на 30 мај и 30 ноември 
секоја година, почнувајќи од 30 мај 2007 година, а за-
вршувајќи на 30 ноември 2018 година. 
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По ефективноста на заемот, Електростопанство на 

Македонија А.Д. ќе плати еднократна провизија од 1% 
за управување со заемот и 10.000 евра трошоци за 
правни услуги, додека на неповлечениот дел од средс-
твата ќе се плаќа провизија од 0,5% годишно. 

 
Член 4 

Доколку пристигнатите обврски врз основа на ка-
мата и главнина, во роковите утврдени со Договорот за 
заем, во име на Електростопанство на Македонија А.Д. 
ги плати Република Македонија, Електростопанство на 
Македонија А.Д. е должно во рок од 30 дена, од денот 
на извршувањето на обврската да пренесе, во корист на 
сметката на приходите на Буџетот на Република Маке-
донија, денарски средства во висина на извршеното 
плаќање, зголемено за пресметаната камата и за наста-
натите трошоци поврзани со соодветната трансакција. 
Министерот за финансии може да издаде налог до 

Управата за јавни приходи за блокирање на средствата 
на Електростопанство на Македонија А.Д. по основа на 
враќање на ДДВ со цел да се намират пристигнатите 
обврски кон кредиторот, односно да се надоместат на 
државата денарски средства во висина на извршеното 
плаќање, зголемено за пресметаната камата и за наста-
натите трошоци поврзани со соодветната трансакција. 

 
Член 5 

Електростопанство на Македонија А.Д. ќе го реали-
зира проектот во целост на територијата на Република 
Македонија и на територијата на Република Бугарија. 
Регулирањето на меѓусебните права и обврски во 

врска со реализација и наплата на делот од проектот 
кој ќе се изведува на територијата на Република Буга-
рија, Електростопанство на Македонија А.Д. и Нацио-
налната електрическа компанија на Бугарија ќе го уре-
дат со склучување на Договор за координација на град-
ба, Договор за испорака на електрична енергија и Ко-
ординативен операционен протокол. 

 
Член 6 

Електростопанство на Македонија А.Д. од сопстве-
ни приходи ќе обезбеди финансиски средства во износ 
од 5 милиона евра како учество на Електростопанство 
на Македонија А.Д. за реализација на делот од Прое-
ктот за изградба на 400 kv далекувод од Штип (Репуб-
лика Македонија) до Црвена Могила (Република Буга-
рија) на македонска територија. 

 
Член 7 

Министерството за финансии и Електростопанство 
на Македонија А.Д. ќе склучат договор за регулирање на 
меѓусебните права и обврски врз основа на издадената 
гаранција кон Европската банка за обнова и развој. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
PËR GARANCINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA TË LIDHUR 
NDËRMJET BANKËS EVROPIANE PËR RINDËRTIM 
DHE ZHVILLIM DHE SH.A. ELEKTROEKONOMIA 
E MAQEDONISË PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT 
PËR NDËRTIMIN E LARGPËRÇUESIT PREJ 400 KV 
PREJ SHTIPI (REPUBLIKA E MAQEDONISË) DERI  
NË CËRVENA MOGILLË (REPUBLIKA E BULLGARISË) 

 
Neni 1 

Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e 
obligimeve sipas Marrëveshjes për hua për realizimin e Projektit 
për ndërtimin e largpërçuesit prej 400 kv, prej Shtipi (Republika 
e Maqedonisë) deri në Cërvena Mogillë (Republika e 
Bullgarisë), që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim dhe Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë, në  shumën prej 40.470.600 euro. 

Neni 2 
Të gjitha obligimet financiare nga Marrëveshja për hua 

nga neni 1 të këtij ligji, si edhe servisimin e huasë do t’i 
përmbushë Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë nga të 
hyrat që i realizon, në afatet dhe kushtet e parapara me 
Marrëveshjen për hua. 

 
Neni 3 

Huaja nga neni 1 të këtij ligji do të paguhet  si vijon: 
Afati i pagimit është 15 vjet me grejs periudhë prej 4 

vjetësh dhe shkallë varibile kamatore – EURIBOR 
gjashtëmujor plus 1 përqind. 

Huaja do të paguhet në kiste të njëjta gjysmëvjetore që 
arrijnë për pagim më 30 maj dhe 30 nëntor të çdo viti, duke 
filluar prej 30 majit të vitit 2007 deri më 30 nëntor të vitit 
2018. 

Pas efektivitetit të huasë, Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë për administrim me huanë do të paguaj 
provizion të njëhershëm prej 1%  dhe 10.000 euro 
shpenzime për shërbime juridike, ndërsa në pjesën e 
patërhequr të mjeteve do të paguhet provizion vjetor prej 
0,5%. 

 
Neni 4 

Në qoftë se obligimet e arritura në bazë të kamatës dhe 
kryegjësë, në afatet e përcaktuara me Marrëveshjen për 
hua, në emër të Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë i 
paguan Republika e Maqedonisë, Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë, detyrohet që brenda 30 ditësh, nga dita e 
realizimit të obligimit, të derdhë në dobi të llogarisë të të 
hyrave të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, mjete në 
denarë në lartësi të pagimit të realizuar, të rritur për sasinë 
e kamatës të përllogaritur dhe për shpenzimet e krijuara në 
lidhje me transaksionin përkatës. 

Ministria e Financave mund t’i  urdhërojë  Drejtorisë të 
të Hyrave Publike  bllokimin e mjeteve të Sh.A. 
Elektroekonomia e Maqedonisë, mbi bazë të kthimit të 
TVSH-së, me qëllim që të përmbushen obligimet e arritura 
ndaj kreditorit, gjegjësisht shtetit t’i kompensohen mjetet 
në denarë në lartësi të pagimit të realizuar, të rritur për 
sasinë e kamatës të përllogaritur dhe për shpenzimet e 
krijuara  lidhur me transaksionin përkatës. 

 
Neni 5 

Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë në tërësi do ta 
realizojë projektin në territorin e Republikës së 
Maqedonisë dhe në territorin e Republikës së Bullgarisë. 

Rregullimi i të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella  
lidhur me realizimin dhe arkëtimin e pjesës së projektit që 
do të ndërtohet në territorin e Republikës së Bullgarisë, 
Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë dhe Kompania 
Nacionale Elektrike e Bullgarisë, do ta rregullojnë me 
lidhjen e: Marrëveshjes për koordinimin e ndërtimit, 
Marrëveshjes për dërgimin e energjisë elektrike dhe 
Protokollin koordinativ operacional. 

 
Neni 6 

Sh.A. Elektroekonomia e Maqedonisë prej të hyrave 
vetjake do të sigurojë mjete financiare në lartësi prej 5 
milionë euro, si pjesëmarrje e Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë për realizimin e pjesës së Projektit për 
ndërtimin e largpërçuesit prej 400 kv prej Shtipi 
(Republika e Maqedonisë) deri në Cërvena Mogillë 
(Republika e Bullgarisë) në territorin e Maqedonisë. 

 
Neni 7 

Ministria e Financave dhe Sh.A. Elektroekonomia e 
Maqedonisë do të lidhin marrrëveshje për rregullimin e të 
drejtave dhe obligimeve të ndërsjella mbi bazë të garancisë 
së lëshuar pranë Bankës Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim. 

 
Neni 8 

Ky Ligj hyn në fuqi  ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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1561. 
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 СО ЗАЕМ 
КАЈ ЈАПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА 
СОРАБОТКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДАТА ВО БАСЕНОТ 

НА РЕКАТА ЗЛЕТОВИЦА 
 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија со заем кај Јапонската банка за меѓуна-
родна соработка по Договорот за заем за реализација 
на Проектот за подобрување на искористување на во-
дата во басенот на реката Злетовица, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 октомври 2003 година. 
 
 Бр. 07-5398/1                Претседател 

31 октомври 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

       Претседател 
           на Собранието на Република 

       Македонија, 
      м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЈАПОНСКАТА БАНКА ЗА 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА 
ЗАЕМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПО-
ДОБРУВАЊЕ НА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДАТА  

ВО БАСЕНОТ НА РЕКАТА ЗЛЕТОВИЦА 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Јапонската 

банка за меѓународна соработка со заем во износ од 
9.689.000.000 јапонски јени наменет за реализација на 
Проектот за подобрување на искористување на водата 
во басенот на реката Злетовица. 
Со овој заем ќе се финансира 75% од изградбата на 

првата фаза од повеќенаменскиот хидросистем �Злето-
виц �. а 

Член 2 
Условите и начинот на користење на заемот од чле-

нот 1 на овој закон, се утврдени со Договор за заем ме-
ѓу Владата на Република Македонија и Јапонската бан-
ка за меѓународна соработка. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 25 години, со вклучен грејс период од седум го-
дини и каматна стапка од 1,5 % годишно. 
Заемот ќе се отплаќа на 37 полугодишни ануитети, 

почнувајќи од октомври 2011 година. Во грејс перио-
дот од седум години, што претставува и период на реа-
лизација на проектот, каматата ќе се капитализира. 

 
Член 4 

На износот на повлечените средства се плаќа едно-
кратна провизија за услуга во висина од 0,1%, во мо-
ментот на повлекување на средствата. 
На пристигнатите, а неплатени ануитети се плаќа 

затезна камата во висина од 3,5% годишно. 
 

Член 5 
Краен корисник на заемот за проектот е Јавното 

претпријатие �Злетовица�. 

Член 6 
Заемот ќе се отплаќа од приходите што ќе ги оства-

рува Јавното претпријатие �Злетовица�. Недостигот на 
средства за сервисирање на обврските, над приходите 
што ќе ги остварува Јавното претпријатие �Злетовица�, 
ќе бидат обезбедени од Буџетот на Република Македо-
нија. 

Член 7 
Доколку пристигнатите обврски по основа на кама-

та и главнина, во роковите утврдени со договор за за-
ем, од името на Јавното претпријатие �Злетовица� ги 
плати Република Македонија, Јавното претпријатие 
�Злетовица� е должно во рок од 30 дена од денот на из-
вршувањето на обврската, да пренесе во корист на сме-
тката на приходите на Буџетот на Република Македо-
нија, денарски средства во висина на извршеното пла-
ќање, зголемено за пресметаната камата и за настана-
тите трошоци поврзани со соодветната трансакција. 
Министерот за финансии може да издаде налог до 

Управата за јавни приходи за блокирање на средствата 
на крајниот корисник по основа на враќање на ДДВ со 
цел да се намират пристигнатите обврски кон кредито-
рот, односно да се надоместат во буџетот денарски 
средства во висина на извршеното плаќање, зголемено 
за пресметаната камата и за настанатите трошоци 
поврзани со соодветната трансакција. 

 
Член 8 

Министерството за финансии и Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе склучат 
договор со јавното претпријатие �Злетовица�, со кој ќе 
се регулираат меѓусебните права и обврски за реализа-
ција на Проектот за подобрување на искористување на 
водата во басенот на реката Злетовица. 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
ME HUA NË BANKËN JAPONEZE PËR BASHKËPUNIM 
NDËRKOMBËTAR SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA 
PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT PËR PËRMIRËSIMIN 
E SHFRYTËZIMIT TË UJIT NË BASENIN E LUMIT 

ZLETOVICA 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet me hua në Bankën 

Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar në shumë prej 
9.689.000.000 jenësh japonezë, destinuar për realizimin e 
Projektit për përmirësimin e shfrytëzimit të ujit në basenin 
e lumit Zletovica. 

Me këtë hua do të financohet 75% e ndërtimit të fazës 
së parë të hidrosistemit shumëdestinues “Zletovica”. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huasë nga neni 1 i 
këtij ligji, janë të konfirmuara me Marrëveshje për hua 
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar. 

 
Neni 3 

Afati për pagesën e kthimit të huasë nga neni 1 i këtij 
ligji është 25 vjet, me 7 vjet grejs periudhë  dhe shkallë 
kamatore prej 1,5% në vit. 

Huaja do të paguhet në 37 anuitete gjysmëvjetore duke 
filluar prej tetorit të vitit 2011. Në grejs periudhën nga viti 
7, që paraqet edhe periudhë  realizimi të projektit, kamata 
do të kapitalizohet.  

Neni 4 
Në shumën e mjeteve të tërhequra  paguhet provizion i 

njëhershëm për shërbim në lartësi prej 0,1%, në momentin 
e tërheqjes së mjeteve. 

Në anuitetet e arritura, por të papaguara paguhet 
kamatë ndëshkuese në lartësi prej 3,5% në vit. 
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Neni 5 
Shfrytëzues i fundit i huasë për projektin është 

Ndërmarrja Publike “ Zletovica”. 
 

Neni 6 
Huaja do të paguhet nga të ardhurat që do t’i realizojë 

Ndërmarrja Publike “Zletovica”. Mungesa e mjeteve për 
servisimin e obligimeve, mbi të ardhurat që do t’i realizojë 
Ndërmarrja Publike “ Zletovica”, do të sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 7 

Në qoftë se obligimet e arritura në bazë të kamatës dhe 
kryegjësë, në afatet e përcaktuara me marëveshje për hua, 
në emër të Ndërmarrjes Publike “Zletovica” i paguan 
Republika  e Maqedonisë, Ndërmarrja Publike “ Zletovica” 
është e obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e kryerjes 
së obligimit, në dobi të llogarisë të të ardhurave të Buxhetit 
të Republikës së Maqedonisë të bartë  mjete në denarë në 
lartësi të pagesës të kryer, të rritura për kamatën e 
përllogaritur dhe për shpenzimet e arritura lidhur me 
transaksionin përkatës. 

Ministri i Financave mund t’i urdhërojë Drejtorisë të të 
Hyrave Publike bllokimin e mjeteve të shfrytëzesit të 
fundit në bazë të kthimit të TVSH me qëllim të 
përmbushjes të  obligimeve të arritura ndaj kreditorit, 
gjegjësisht të kompensohen në buxhet mjete në denarë në 
lartësi të pagesës të kryer, të rritura për kamatën e 
përllogaritur dhe për shpenzimet e krjuara lidhur me 
transaksionin përkatës.  

Neni 8 
Ministria e Financave dhe Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Hidroekonomisë do të lidhin marrëveshje me 
Ndërmarrjen Publike “ Zletovica” me të cilën do të 
rregullohen të drejtat dhe obligimet e reciproke për 
realizimin e Projektit për përmirësimin e shfrytëzimit të 
ujit në basenin e lumit Zletovica. 

 
Neni 9 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

___________ 
1562. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Републи-

ка Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР  

ЗА ПРАВДА 
 
1. Се разрешува Исмаил Дарлишта од функцијата 

член на Владата на Република Македонија и министер 
за правда. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-5519/1                            Претседател 

5 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1563. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Републи-

ка Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР  

ЗА ФИНАНСИИ  
1. Се разрешува м-р Петар Гошев од функцијата 

член на Владата на Република Македонија и министер 
за финансии. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-5520/1                            Претседател 

5 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1564. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Републи-

ка Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 
1. Се разрешува Илија Филиповски од функцијата 

член на Владата на Република Македонија и министер 
за економија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-5521/1                            Претседател 

5 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1565. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР  ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 
 
1. Се разрешува Милаим Ајдини од функцијата 

член на Владата на Република Македонија и министер 
за транспорт и врски. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-5522/1                           Претседател 
5 ноември 2003 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1566. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република Ма-

кедонија и член 47 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РА-
КОВОДИ  СО  МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА   ПРАВДА 

 
1. За член на Владата на Република Македонија и 

министер кој ќе раководи со Министерството за правда 
се избира Иџет Мемети. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   Бр. 07-5540/1                         Потпретседател 

7 ноември 2003 година      на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                                    Лилјана Поповска, с.р. 

___________ 
1567. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република Ма-

кедонија и член 47 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа  (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 7 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ 

СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ  
1. За член на Владата на Република Македонија и 

министер кој ќе раководи со Министерството за фи-
нансии се избира м-р Никола Поповски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  Бр. 07-5541/1                          Потпретседател 

7 ноември 2003 година      на Собранието на Република 
            Скопје                                  Македонија, 
                                              м-р Лилјана Поповска, с.р. 

___________ 
1568. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република Маке-

донија и член 47 став 1 од Законот за организација и рабо-
та на органите на државната управа  (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ  

СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА  
1. За член на Владата на Република Македонија и 

министер кој ќе раководи со Министерството за еконо-
мија се избира Стевчо Јакимовски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 Бр. 07-5542/1                          Потпретседател 

7 ноември 2003 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                  Македонија, 
                                             м-р Лилјана Поповска, с.р. 

___________ 
1569. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република Маке-

донија и член 47 став 1 од Законот за организација и рабо-
та на органите на државната управа  (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7 ноември 2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ 
СО НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  МИ 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер кој ќе раководи со Министерството за транс-
порт и врски се избира м-р Агрон Буџаку. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 Бр. 07-5543/1                         Потпретседател 
7 ноември 2003 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                  Македонија, 
                                             м-р Лилјана Поповска, с.р. 

___________ 
1570. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02), член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,069 
- МБ - 98                                                         до 14,492 
-  БМБ - 95                                                       до 14,735 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 14,847 
-  Д - 2                                                              до 14,424 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 15,628 
г
 
) Мазут                                            до 10,469 ден/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни ени да изнесуваат и тоа: ц 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 50,50 
- МБ - 98                                                           до 51,00 
- БМБ - 95                                                         до 48,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 36,50 
-  Д - 2                                                                до 36,00 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 26,50 
г) Масло за горење (мазут)           до 12,943 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
- БМБ - 95                                                            22,343 
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б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,485 
-
 
 Д - 2                                                                   12,484 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230 
г
 
) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-
 
 БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
-
 
 Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г
 
) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
11.11.2003 година. 

 
         Бр. 23-4862/1                   Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1571. 
Врз основа  на член 13 став 3 од Законот за внатреш-

ни работи (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 19/95, 55/97, 38/2002 и 33/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 октомври 2003 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА   
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ  
1. За вршител на должноста директор на Управата за 

безбедност и контраразузнавање, орган во состав на Ми-
нистерството за внатрешни работи, се именува Сиљан 
Аврамовски, дипл. правник за безбедност, главен инспе-
ктор во Управата за безбедност и контраразузнавање. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 17-4684/2                  Претседател на Владата 
27 октомври  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1572. 
Врз основа на член 46-б став 3 од Законот за Буџе-

тите (�Службен весник на Република Македонија� број 
79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 
Одлуката на Уставниот суд, У. бр. 180/98 - број 15/99), 
министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ  
НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на работите на внатрешната ревизија согласно стан-
дардите за професионално извршување на внатрешната 
ревизија. 

Член 2 
Стандардите за професионално извршување на вна-

трешната ревизија на Институтот за внатрешни ревизо-
ри (IIA) се составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 18-23876/1          Министер за финансии, 
3 ноември 2003 година           м-р Петар Гошев, с.р. 

      Скопје 
 

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛ-
НО ИЗВРШУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНА  

РЕВИЗИЈА 
 

АТРИБУТИВНИ СТАНДАРДИ 
 
1000 - Цел, овластување и одговорност 
Целта, овластувањето и одговорноста на активноста 

на внатрешна ревизија треба формално да бидат дефи-
нирани во повелба, согласно Стандардите, и одобрени 
од одборот.1 

1000.А1 - Природата на услугите за осигурување 
обезбедени на организацијата треба да бидат дефини-
рани во повелбата за ревизија. Доколку осигурувањата 
се вршат на страни надвор од организацијата, природа-
та на овие осигурувања треба иста така да биде дефи-
нирана во повелбата. 

1000.К1 - Природата на консултантските услуги 
треба да биде дефинирана во повелбата за ревизија. 

 
1100 - Независност и објективност 
Активноста на внатрешна ревизија треба да биде 

независна, и внатрешните ревизори треба да бидат об-
јективни при извршувањето на нивната работа. 

 
1110 - Организациска независност 
Во рамките на една организација, Главниот извр-

шен ревизор треба да известува на ниво кое дозволува 
активноста на внатрешната ревизија да ги исполни сво-
ите обврски. 

1110.А1 - Активноста на внатрешна ревизија треба 
да биде ослободена од вмешувања при одредување на 
опфатот на внатрешна ревизија, извршувањето на ра-
ботата, и објавувањето на резултатите. 

 
1120 - Индивидуална објективност 
Внатрешните ревизори треба да имаат непристрасен, 

нез висен пристап и да избегнуваат судир на интереси. а
 
1130 - Нарушувања на независноста или обје-

ктивноста 
Доколку независноста или објективноста се нави-

стина или наизглед нарушени, деталите од нарушува-
њето треба да им се откријат на соодветните страни. 
Природата на откривањето ќе зависи од нарушувањето. 

1130.А1 - Внатрешните ревизори треба да се воздр-
жат од проценување на специфичните операции за кои 
претходно биле одговорни. За објективноста се претпо-
ставува дека е нарушена ако ревизорот врши услуги за 
осигурување за активност за која ревизорот бил одго-
ворен во текот на претходната година. 

1130.А2 - На ангажманите за осигурување на функ-
ции за кои е одговорен Главниот извршен ревизор, тре-
ба да се врши контрола од страна на субјект надвор од 
активноста на внатрешната ревизија. 
                            
1 Кога е користен во овие стандарди, терминот �одбор� е дефини-
ран како одбор на директори, комисијата за ревизија на таквите 
одбори, раководител на агенција или законодавен орган на кого 
внатрешните ревизори му поднесуваат извештаи, одбор на гувер-
нери или доверители на непрофитни организации, или било кои 
други назначени раководни органи на организација. 
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1130.К1 - Внатрешните ревизори може да обезбеду-
ваат консултантски услуги во врска со активностите за 
кои претходно биле одговорни. 

1130.К2 - Ако внатрешните ревизори имаат потен-
цијални нарушувања на независноста или објективно-
ста во врска со предложените консултантски услуги, 
истите треба да се откријат на клиентот пред да се при-
фати ангажманот. 

 
1200 - Вештина и соодветна професионална грижа 
Ангажманите треба да се извршуваат со вештина и 

соо фесионална грижа. дветна про
  
1210 - Вештина 
Внатрешните ревизори треба да поседуваат знаење, 

вештини и други способности потребни за да ги вршат 
своите индивидуални одговорности. Активноста на 
внатрешна ревизија треба заеднички да поседува или 
да стекне знаење, вештини и други способности по-
требни за извршување на одговорностите. 

1210.А1 - Главниот извршен ревизор треба да обез-
беди соодветни совети и помош доколку на персоналот 
на внатрешната ревизија му недостасува знаење, ве-
штини или други способности за да се изврши ангаж-
манот или дел од него. 

1210.А2 - Внатрешниот ревизор треба да поседува 
доволно знаење да ги идентификува индикаторите за 
измама, но не се очекува од него да ја поседува профе-
сионалноста на лицето чија примарна одговорност е 
откривање и истражување на измама. 

1210.К1 - Главниот извршен ревизор треба да го од-
бие консултантскиот ангажман или да обезбеди соод-
ветни совети и помош доколку на персоналот на вна-
трешната ревизија му недостасува знаење, вештини 
или други способности за да се изврши ангажманот 
или дел од него.  

 
1220 - Соодветна професионална грижа 
Внатрешните ревизори треба да ја применуваат 

грижата и вештините кои се очекуваат од совесен и 
компетентен внатрешен ревизор. Соодветната профе-
сионална грижа не подразбира безгрешност. 

1220.А1 - Внатрешниот ревизор треба да ја примену-
ва соодветната професионална грижа водејќи сметка за: 

- Опсегот на работа потребна да се постигнат цели-
те на ангажманот. 

- Релативната комплексност, материјалност, или 
значење на работите на кои се применуваат постапките 
за осигурување. 

- Адекватност и ефективност на процесите на упра-
вување со ризик, контрола и раководење. 

- Можност од значителни грешки, неправилности, 
или неусогласеност. 

- Трошоците на осигурувањето во однос на потен-
цијалните користи. 

1220.А2 - Внатрешниот ревизор треба да биде подго-
твен за значителни ризици кои можат да влијаат на це-
лите, работењето или ресурсите. Како и да е, постапката 
на осигурување сама по себе, дури и кога е извршувана 
со соодветна професионална грижа, не гарантира дека 
сите значителни ризици ќе бидат идентификувани. 

1220.К1 - Внатрешниот ревизор треба да ја приме-
нува соодветната професионална грижа за време на 
консултантскиот ангажман, со разгледување на: 

- Потребите и очекувањата на клиентите, вклучувај-
ќи ја природата, времетраењето и објавувањето на ре-
зултатите од ангажманот. 

- Релативната комплексност и опфат на работа по-
требна да се постигнат целите на ангажманот. 

- Трошоци на консултантскиот ангажман во однос 
на потенцијалните користи. 

 
1230 - Континуиран професионален развој 
Внатрешните ревизори треба да го надградуваат 

своето знаење, вештини и другите способности низ по-
стојан професионален развој. 

1300 - Квалитетна програма за осигурување и 
подобрување 
Главниот извршен ревизор треба да развие и одржи 

квалитетна програма за осигурување и подобрување 
која ги опфаќа сите аспекти на активноста на внатреш-
на ревизија и постојано ја надгледува нејзината ефе-
ктивност. Програмата треба да биде дизајнирана со цел 
да придонесе во активноста на внатрешна ревизија со 
подобрување на работењето на организацијата и да 
обезбеди осигурување дека активноста на внатрешна 
ревизија е во согласност со Стандардите и Етичкиот 
кодекс. 

 
1310 - Проценка на квалитетот на програмата 
Внатрешната ревизија треба да воспостави процес 

за следење и оценување на севкупната ефективност на 
квалитетот на програмата. Процесот треба да вклучува 
и внатрешна и надворешна проценка. 

 
1311 - Внатрешни проценки 
 Внатрешните проценки треба да вклучуваат: 
- Постојани прегледи на извршувањето на активно-

ста на внатрешна ревизија; и 
- Периодични прегледи извршени преку самооцену-

вање или од страна на други лица во организацијата, 
кои се запознати со практиките на внатрешна ревизија 
и Стандардите. 

 
1312 - Надворешни проценки 
Надворешните проценки, како што се прегледи на 

квалитетот на осигурувањето, треба да се вршат нај-
малку еднаш на пет години од страна на квалификуван, 
независен оценувач или тим на оценувачи надвор од 
рамките на организацијата. 

 
1320- Известување за квалитетот на програмата 
Главниот извршен ревизор треба да го извести од-

борот за резултатите од надворешните проценки. 
 
1330 - Примена на �Извршено во согласност со 

Стандардите� 
Внатрешните ревизори се поттикнуваат да известу-

ваат дека нивните активности се �Извршени во соглас-
ност со Стандардите за професионално извршување на 
внатрешна ревизија�. Меѓутоа, внатрешните ревизори 
може да користат изјава само во случај кога проценки-
те за програмата за подобрување на квалитетот пока-
жуваат дека активноста на внатрешна ревизија е во 
согласност со Стандардите. 

1340 - Откривање на неусогласеноста 
Иако активноста на внатрешна ревизија треба да 

биде целосно усогласена со Стандардите, и внатрешни-
те ревизори со Етичкиот кодекс, може да постојат слу-
чаи кога не е постигната целосна усогласеност. Кога 
неусогласеноста влијае на целокупното работење на 
внатрешната ревизија, тоа треба да им се открие на ви-
сокиот менаџмент и одборот.  

 
СТАНДАРДИ ЗА ИЗВЕДБА  

2000 - Управување со активноста на внатрешна 
ревизија 
Главниот извршен ревизор треба ефективно да 

управува со активноста на внатрешна ревизија за да 
осигура дека таа придонесува на организацијата. 

 
2010 - Планирање 
Главниот извршен ревизор треба да воспостави 

планови врз основа на ризик за да ги определи приори-
тетите на активноста на внатрешна ревизија, согласно 
целите на организацијата. 

2010.А1 - Планот на активноста на внатрешна реви-
зија за ангажманите треба да биде базиран на процен-
ката на ризикот, која ќе се прави најмалку еднаш го-
дишно. Во овој процес треба да се смета и на поддршка 
од високиот менаџмент и одборот. 
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2010.К1 - Главниот извршен ревизор треба да го 
разгледа прифаќањето на предложените консултантски 
ангажмани врз основа на потенцијалот на ангажманот 
за подобрување на управувањето со ризик, придонесу-
вањето и подобрувањето во работењето на организаци-
јата. Ангажманите кои се прифатени треба да бидат 
вклучени во овој план. 

 
2020 - Известување и одобрување 
Главниот извршен ревизор треба да ги известува 

одборот и високиот менаџмент за планот на активноста 
на внатрешна ревизија и потребите за ресурси, вклучу-
вајќи значајни привремени промени, со цел нивен прег-
лед и одобрение. Главниот извршен ревизор исто така 
треба да известува за влијанието на ограниченоста на 
ресурси. 

 
2030 - Управување со ресурси 
Главниот извршен ревизор треба да осигура дека 

ресурсите на внатрешната ревизија се соодветни, до-
волни и ефективно искористени за да се постигне одо-
бре иот план. н

 
2040 - Политики и процедури 
Главниот извршен ревизор треба да воспостави по-

литики и процедури за да раководи со активноста на 
внатрешна ревизија. 

 
2050 - Координација 
Главниот извршен ревизор треба да ги сподели ин-

формациите и да ги координира активностите со други 
внатрешни и надворешни обезбедувачи на услуги на 
осигурување и консултации за да осигура правилно оп-
фаќање и да го минимизира дуплирањето на напорите. 

 
2060 - Известување до одборот и високиот ме-

наџмент 
Главниот извршен ревизор треба периодично да го 

известува одборот и високиот менаџмент за целта, ов-
ластеноста, одговорноста на активноста на внатрешна 
ревизија и извршувањето во врска со планот. Известу-
вањето исто така треба да содржи прашања во врска со 
изложеноста на значителен ризик и контролата, праша-
ња во врска со корпоративно управување, и други пра-
шања потребни или побарани од страна на одборот и 
високиот менаџмент. 

 
2100 - Природа на работата 
Активноста на внатрешна ревизија ги проценува и 

придонесува кон подобрување на системите за управу-
вање со ризик, контрола и раководење. 

2110 - Управување со ризик 
Активноста на внатрешна ревизија треба да и помог-

не на организацијата, идентификувајќи и проценувајќи 
ги значителните изложувања на ризик и придонесувајќи 
кон подобрување на системите за управување со ризик и 
контрола. 

2110.А1 - Активноста на внатрешна ревизија треба 
да ја надгледува и проценува ефективноста на систе-
мот за управување со ризик во организацијата. 

2110.А2 - Активноста на внатрешна ревизија треба да 
ја проценува изложеноста на ризик, поврзана со системи-
те за раководење, работење и информации, во врска со: 

- Веродостојноста и интегритетот на финансиските 
и оперативните информации. 

- Ефективност и ефикасност во работењето. 
- Заштита на средствата. 
- Усогласеност со закони, регулативи и договори. 
2110.К1 - Во текот на консултантските ангажмани, 

внатрешните ревизори треба да посветат внимание на 
ризикот согласно целите на ангажманот и треба да вни-
маваат на постоењето на други значителни ризици. 

2110.К2 - Внатрешните ревизори треба да го вклу-
чат знаењето за ризиците добиено од консултантските 
ангажмани во процесот на идентификација и проценка 
на изложеноста на значителен ризик на организацијата. 

2120 - Контрола 
Активноста на внатрешна ревизија треба да и по-

могне на организацијата во вршењето на ефективни 
контроли со проценка на нивната ефективност и ефи-
касност и со поттикнување на постојано подобрување. 

2120.А1 - Врз основа на резултатите од проценката 
на ризикот, активноста на внатрешна ревизија треба да 
ја процени адекватноста и ефективноста на контролите 
кои ги опфаќаат системите на раководење на организа-
цијата, работење и информации. Ова треба да вклучува: 

- Веродостојност и интегритет на финансиските и 
оперативните информации. 

- Ефективност и ефикасност во работењето. 
- Заштита на средствата. 
- Усогласеност со закони, регулативи и договори. 
2120.А2 - Внатрешните ревизори треба да го утврдат 

степенот до кој целите на програмата и работењето се 
постигнати и да ги усогласат со оние на организацијата. 

2120.А3 - Внатрешните ревизори треба да го прегле-
даат работењето и програмите за да го утврдат степенот 
до кој резултатите се во согласност со поставените цели 
за да определат дали работите и програмите се импле-
ментираат или извршуваат како што било планирано. 

2120.А4. - Потребни се соодветни критериуми за 
проценка на контролата. Внатрешните ревизори треба 
да го утврдат степенот до кој менаџментот поставил 
соодветни критериуми за да определат дали се постиг-
нати целите. Доколку се соодветни, внатрешните реви-
зори треба да ги користат таквите критериуми при нив-
ната проценка. Доколку се несоодветни, внатрешните 
ревизори треба да работат со менаџментот и да разви-
јат соодветни критериуми за проценка. 

2120.К1 - Во текот на консултантските ангажмани, 
внатрешните ревизори треба да се осврнат на контро-
лите согласно целите на ангажманот и треба да внима-
ваат на постоењето на какви било значителни слабости 
кај контролите. 

2120.К2 - Внатрешните ревизори треба да го вклу-
чат знаењето за контролите добиено од консултантски-
те ангажмани во процесот на идентификација и про-
ценка на изложеноста на значителен ризик на органи-
зацијата. 

 
2130 - Раководење 
Активноста на внатрешна ревизија треба да придоне-

сува кон процесот на раководење со организацијата пре-
ку проценување и подобрување на процесот низ кој (1) 
вредностите и целите се постигнуваат и пренесуваат, (2) 
се набљудува постигнувањето на целите, (3) се осигуру-
ва одговорноста и (4) се зачувуваат вредностите. 

2130.А1 - Внатрешните ревизори треба да го разг-
ледаат работењето и програмите за да осигураат усог-
ласеност со организациските вредности. 

2130.К1 - Целите на консултантскиот ангажман 
треба да бидат во согласност со севкупните вредности 
и цели на организацијата. 

 
2200 - Планирање на ангажман 
Внатрешните ревизори треба да развијат и евиден-

тираат план за секој ангажман. 
 
2201 - Размислувања при планирањето 
При планирање на ангажманот, внатрешните реви-

зори треба да го земат предвид следново: 
- Целите на активноста која се разгледува и средства-

та со кои активноста ја контролира нејзината изведба. 
- Значајните ризици при активноста, нејзините цели, 

ресурси, и работењето и средствата со кои потенцијал-
ното влијание на ризикот се држи на прифатливо ниво. 

- Соодветноста и ефективноста на системите на 
активноста за управување со ризик и контрола споре-
дени со соодветната контролна рамка или модел. 

- Можностите за значајни подобрувања на системи-
те на активноста за управување со ризик и контрола. 
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2201.К1 - Внатрешните ревизори треба да воспоста-
ват разбирање со клиентите на консултантскиот ангаж-
ман за целите, опфатот, соодветните одговорности и 
другите очекувања на клиентот. За значајни ангажма-
ни, ва разбирање треба да биде документирано. о 

2210 - Цели на ангажманот 
Целите на ангажманот треба да се осврнат на ризи-

ците, контролите и процесите за раководење поврзани 
со активностите кои се прегледуваат. 

2210.А1 - Кога се планира ангажманот, внатрешни-
от ревизор треба да ги идентификува и процени ризи-
ците релевантни за активноста која се прегледува. Це-
лите на ангажманот треба да ги одразуваат резултатите 
од проценката на ризикот. 

2210.А2 - Внатрешниот ревизор треба да ја разгледа 
можноста за значајни грешки, неправилности, неусог-
ласеност и други изложености кога ги развива целите 
на ангажманот. 

2210.К1 - Целите на консултантскиот ангажман 
треба да се осврнат на ризиците, контролите и проце-
сите на раководење до степен до кој е договорено со 
клиентот. 

 
2220 - Опфат на ангажманот 
Воспоставениот опфат треба да биде доволен за да 

ги задоволи целите на ангажманот. 
2220.А1 - Опфатот на ангажманот треба да вклучи 

разгледување на релевантни системи, евиденции, пер-
сонал и физички имот, вклучувајќи го и оној под кон-
трола од трети страни. 

2220.К1 - При извршување на консултантските ан-
гажмани, внатрешните ревизори треба да осигураат де-
ка опфатот на ангажманот е доволен да се одговори на 
договорените цели. Ако внатрешните ревизори пока-
жат сомневања во врска со опфатот за време на ангаж-
манот, треба да се дискутира со клиентот за да се одлу-
чи дали да се продолжи со ангажманот.  

2230 - Алокација на средствата за ангажманот 
Внатрешните ревизори треба да определат соодвет-

ни средства за да се постигнат целите на ангажманот. 
Екипирањето со персонал треба да биде базирано на 
проценката на природата и комплексноста на секој ан-
гажман, временските ограничувања и расположивите 
средства.  

2240 - Работна програма на ангажманот 
Внатрешните ревизори треба да развијат работни про-

грами со кои ќе ги постигнат целите на ангажманот. Овие 
работни програми треба да бидат евидентирани. 

2240.А1 - Работните програми треба да воспостават 
процедури за идентификација, анализа, проценка и 
евиденција на информациите за време на ангажманот. 
Работната програма треба да биде одобрена пред за-
почнувањето на работата и сите прилагодувања навре-
мено да се одобрат. 

2240.К1 - Работните програми за консултантските 
ангажмани може да варираат во формата и содржината 
зависно од природата на ангажманот. 

 
2300 - Извршување на ангажманот 
Внатрешните ревизори треба да идентификуваат, 

анализираат, проценуваат и евидентираат доволно ин-
формации за да ги постигнат целите на ангажманот. 

2310 - Идентификација на информациите 
Внатрешните ревизори треба да ги идентификуваат 

доволни, веродостојни, релевантни и корисни инфор-
мации за да ги постигнат целите на ангажманот. 

2320 - Анализа и проценка 
Внатрешните ревизори треба да ги базираат заклу-

чоците и резултатите од ангажманот на соодветни ана-
лизи и проценки. 

2330 - Евиденција на информациите 
Внатрешните ревизори треба да ги евидентираат ре-

левантните информации за да ги поддржат заклучоците 
и резултатите од ангажманот. 

2330.А1 - Главниот извршен ревизор треба да го 
контролира пристапот до евиденцијата за ангажманот. 
Главниот извршен ревизор треба да добие одобрување 
од високиот менаџмент и/или правен застапник пред да 
ја стави таквата евиденција на располагање на надво-
решни страни, како што е соодветно. 

2330.А2 - Главниот извршен ревизор треба да раз-
вие барања за зачувување на евиденцијата за ангажма-
нот. Овие барања за зачувување на евиденцијата треба 
да бидат во согласност со напатствијата на организаци-
јата и сите поврзани регулативни или други барања. 

2330.К1 - Главниот извршен ревизор треба да раз-
вие политики за раководење со чувањето и задржува-
њето на евиденцијата за ангажманот, како и нејзиното 
објавување на внатрешни и надворешни страни. Овие 
политики треба да бидат во согласност со напатствија-
та на организацијата и сите поврзани регулативни или 
дру и барања. г 

2340 - Супервизија на ангажманот 
Ангажманите треба правилно да бидат надгледува-

ни за да се осигура дека целите се постигнати, квалите-
тот  обезбеден и персоналот се подобрува. е 

2400 - Известување за резултатите 
Внатрешните ревизори треба навремено да известат 

за резултатите од ангажманот.   
2410 - Критериуми за известување 
Известувањето треба да ги вклучи целите и опфатот 

на ангажманот, како и соодветните заклучоци, препо-
раки и акциони планови. 

2410.А1 - Конечното известување на резултатите 
треба, како што е соодветно, да го содржи сеопфатното 
мислење на внатрешниот ревизор. 

2410.А2 - Известувањето за ангажманот треба да ги 
исполни критериумите за задоволителна реализација. 

2410.К1 - Известувањето за напредокот и резулта-
тите од консултантските ангажмани ќе биде различно 
во форма и содржина во зависност од природата на ан-
гажманот и потребите на клиентот.  

2420 - Квалитет на известувањето 
Известувањето треба да биде точно, објективно, јас-

но, онцизно, конструктивно, комплетно и навремено. к 
2421 - Грешки и пропусти 
Ако конечното известување содржи значителна гре-

шка или пропуст, главниот извршен ревизор треба да ја 
пренесе точната информација на сите индивидуи кои 
го примиле оригиналното известување. 

2430 - Откривање дека ангажманот не е усогла-
сен со Стандардите 
Кога неусогласеноста со Стандардите влијае врз 

специфичен ангажман, известувањето за резултатите 
треба да ги открие: 

- Стандардот/Стандардите со кој/кои не е постигна-
та целосна усогласеност, 

- Причина/причини за неусогласеност, и 
-  Влијание на неусогласеноста врз ангажманот.  
2440 - Доставување на резултатите 
Главниот извршен ревизор треба да ги достави ре-

зултатите до соодветните индивидуи. 
2440.А1 - Главниот извршен ревизор е одговорен за 

известување на клиентите за конечните резултати од 
консултантскиот ангажман. 

2440.К1 - Главниот извршен ревизор е одговорен за 
известување на клиентите за конечните резултати од 
консултантските ангажмани. 

2440.К2 - За време на консултантските ангажмани, 
може да се идентификуваат прашањата во врска со 
управување со ризик, контрола и раководење. Кога 
овие прашања се значајни за организацијата, високиот 
менаџмент и одборот треба да се известат за тоа.   

2500 - Развој на надгледувањето 
Главниот извршен ревизор треба да воспостави и 

одржува систем за надгледување на карактерот на ре-
зултатите за кои е известуван менаџментот. 
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2500.А1 - Главниот извршен ревизор треба да вос-
постави натамошен процес за да надгледува и да осигу-
ра дека активностите на менаџментот се успешно имп-
лементирани или дека високиот менаџмент го прифа-
тил ризикот од непреземање активност. 

2500.К1 - Активноста на внатрешна ревизија треба 
да го надгледува карактерот на резултатите од ангаж-
маните за консултации до степен до кој е договорено 
со клиентот. 

 
2600 - Прифаќање на ризиците од страна на ме-

наџментот 
Кога Главниот извршен ревизор верува дека висо-

киот менаџмент прифатил степен на резидуален ризик 
кој е неприфатлив за организацијата, Главниот извр-
шен ревизор треба да го дискутира тоа прашање со ви-
сокиот менаџмент. Доколку не може да се донесе одлу-
ка во врска со резидуалниот ризик, Главниот извршен 
ревизор и високиот менаџмент треба да го известат од-
борот за да се донесе решение.  

 
Речник 

Создавање на вредност - Организациите постојат 
за да создадат вредност или придобивка за нивните 
сопственици, други сопственици на удел, коминтенти и 
клиенти. Овој концепт обезбедува цел на нивното по-
стоење. Вредноста е обезбедена преку нивниот развој 
на производи и услуги и нивната употреба на средства-
та да ги промовираат овие производи и услуги. При 
процесот на собирање податоци за да се разбере и про-
цени ризикот, внатрешните ревизори  развиваат знача-
ен увид во операциите и можностите за подобрување 
на она што може да биде од огромна корист за нивната 
организација. Овие значајни информации може да би-
дат во форма на консултации, совет, писмена комуни-
кација, или преку други продукти; за сите овие, соод-
ветниот менаџмент или оперативен персонал треба да 
биде правилно известен. 
Соодветна контрола - Присутна доколку менаџ-

ментот планирал и организирал (дизајнирал) на начин 
кој обезбедува разумно осигурување дека ризиците на 
организацијата се ефективно справувани и дека целите 
на организацијата ќе се постигнат ефикасно и еконо-
мично. 
Услуги на осигурување - Објективна проверка на 

доказот со цел обезбедување независна проценка на 
процесите во организацијата на управување со ризик, 
контрола и раководење. Примерите може да вклучат 
финансиски ангажмани, и ангажмани за изведба, усог-
ласеност, безбедносен систем и длабинска анализа.  
Одбор - Одборот на директори, комисијата за реви-

зија на таквите одбори, раководителот на агенцијата 
или законодавниот орган на кого му известуваат вна-
трешните ревизори, одборот на гувернери или довери-
тели на непрофитни организации, или било кои други 
назначени раководни органи на организациите. 
Повелба - Повелбата на активноста на внатрешна 

ревизија е писмен формален документ која ја дефинира 
целта, овластеноста и одговорноста на активноста. По-
велбата треба (а) да воспостави позиција на активноста 
на внатрешна ревизија во рамките на организацијата; 
(б) да овласти пристап до евиденцијата, персоналот, и 
физичкиот имот во врска со изведбата на ангажманите; 
и (в) да го дефинира опфатот на активностите на вна-
трешна ревизија. 
Главен извршен ревизор - Највисока функција во 

организацијата одговорен за активностите на внатреш-
на ревизија. Во активноста на традиционалната вна-
трешна ревизија, ова би била функцијата Директор на 
внатрешна ревизија. Во случај кога активностите на 
внатрешна ревизија се обезбедуваат од страна на над-
ворешни вршители на услуги, Главниот извршен реви-
зор е лицето кое е одговорно за надзор на договорот за 
услуги и осигурувањето на целокупниот квалитет на 
овие активности, известувајќи ги високиот менаџмент 

и одборот во врска со активностите на внатрешна реви-
зија и натамошното следење на резултатите од ангаж-
манот. Овој термин исто така вклучува професии како 
што се генерален ревизор, главен внатрешен ревизор и 
генерален инспектор. 
Етички кодекс - Целта на Етичкиот кодекс на Ин-

ститутот за внатрешна ревизија е да промовира етичка 
култура во глобалната професија на внатрешна ревизи-
ја. Етичкиот кодекс е неопходен и соодветен за профе-
сијата на внатрешна ревизија, основан каков што е врз 
основа на доверба која се темели на објективно осигу-
рување за ризикот, контролата и раководењето. Етич-
киот кодекс се однесува и на индивидуите и на субје-
ктите кои обезбедуваат услуги на внатрешна ревизија. 
Усогласеност - Способноста разумно да се обезбе-

ди согласност и придржување кон политиките, плано-
вите, процедурите, законите, регулативите и договори-
те на организацијата. 
Судир на интереси - Било кој однос кој не е, или 

изгледа дека не е од најдобар интерес за организација-
та. Судирот на интереси би наштетил на способноста 
на индивидуата објективно да ги изврши неговите/неј-
зините задачи и одговорности. 
Консултантски услуги - Советодавните активно-

сти и активностите чиј карактер и опфат се договорени 
со клиентот и чија намера е да создадат вредност и да 
го подобрат работењето на организацијата. Примерите 
вклучуваат консултации, совети, олеснувања, дизајни-
рање на процесот и обука. 
Контрола - Секоја активност преземена од менаџ-

ментот, одборот и другите страни за да се подобри 
управувањето со ризик и да се зголеми веројатноста 
дека ќе се постигнат поставените цели. Менаџментот ја 
планира, организира и ја насочува изведбата на потреб-
ните активности за да обезбеди разумно осигурување 
дека ќе се постигнат целите. 
Контролно опкружување - Однесувањето и актив-

ностите на одборот и менаџментот во врска со значе-
њето на контролата во рамките на организацијата. Кон-
тролното опкружување обезбедува дисциплина и стру-
ктура за постигнување на примарните цели на систе-
мот за внатрешна контрола. Контролното опкружување 
ги вклучува следниве елементи:  

- Интегритет и етички вредности. 
- Филозофија на менаџментот и стилот на работење. 
- Организациона структура. 
- Назначување на овластување и одговорност. 
- Политики и практики на хумани ресурси. 
- Способност на персоналот. 
Контролни процеси - Политиките, процедурите и 

активностите кои се дел од контролната рамка, дизај-
нирани да осигураат дека ризиците се содржани во то-
леранција на ризиците која е воспоставена со процесот 
на управување со ризик. 
Ангажман - Специфична задача, должност или 

преглед на внатрешната ревизија, како што се внатреш-
на ревизија, контролен самооценувачки преглед, истра-
жување на измама, или консултации. Ангажманот мо-
же да опфаќа повеќе задачи или активности дизајнира-
ни да постигнат специфична група на поврзани цели. 
Цели на ангажманот - Јасни извештаи изработени 

од страна на внатрешните ревизори кои ги дефинираат 
планираните достигнувања на ангажманот.  
Работна програма на ангажманот - Документ ка-

де се наведени процедурите кои треба да се следат за 
време на ангажманот, дизајнирани да се постигне пла-
нот на ангажманот. 
Надворешен обезбедувач на услуги - Лице или 

компанија, независни од организацијата, кои имаат по-
себно значење, вештина и искуство во одредена дис-
циплина. Надворешните обезбедувачи на услуги опфа-
ќаат, меѓу другите, актуари, сметководители, процену-
вачи, специјалисти за животна средина, истражувачи 
на измама, адвокати, инженери, геолози, специјалисти 
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за безбедност, статистичари, специјалисти по информа-
тика, надворешни ревизори, и други ревизорски орга-
низации. Одборот, високиот менаџмент или главниот 
извршен ревизор може да ангажираат надворешен 
обезбедувач на услуги. 
Измама - Било која незаконска активност која се 

карактеризира со измама, прикривање или прекршува-
ње на довербата. Овие активности не се зависни од 
примена на закана од насилство или физичка сила. Из-
мамите се извршуваат од страна на индивидуи или ор-
ганизации за да се здобијат со пари, имот или услуги; 
за да се избегне плаќањето или губењето на услуги; 
или да се здобијат со лична или деловна предност. 
Процес на раководење - Процедури кои се кори-

стат од претставниците на сопствениците на удели во 
организацијата (пр. акционери, итн.) да обезбедат над-
зор на ризикот и процесите на контрола извршени од 
страна на менаџментот. 
Нарушувања - Нарушувања на индивидуалната об-

јективност и организациона независност може да вклу-
чат лични судири на интереси, ограничувања на опфа-
тот, ограничувања на пристапот до евиденцијата, пер-
соналот и имотот и ограничувања на средства (финан-
сирање). 
Активноста на внатрешна ревизија - Сектор, од-

дел, тим на консултанти или други практиканти кои 
обезбедуваат независни, објективни услуги на осигуру-
вање и консалтинг, дизајнирани да создадат вредност и 
да го подобрат работењето на организацијата. Актив-
носта на внатрешна ревизија и помага на организација-
та да ги постигне своите цели со донесување на систе-
матски, дисциплиниран пристап за проценка и подо-
брување на ефективноста на процесите на управување 
со ризик, контрола и раководење. 
Објективност - Непристрасен ментален став кој 

бара од внатрешните ревизори да ги извршуваат ангаж-
маните на таков начин што тие имаат искрена доверба 
во резултатот од својата работа и не се прават никакви 
значајни компромиси за квалитетот. Објективноста ба-
ра од внатрешните ревизори да не го потчинуваат нив-
ното одлучување за ревизорските прашања на одлуките 
на другите. 
Ризик - Несигурноста за настан кој се случува кој 

би можел да има влијание на постигнување на целите. 
Ризикот се мери во смисла на последици и веројатност.  

 
Етички кодекс 

Вовед 
Целта на Етичкиот кодекс на Институтот за вна-

трешна ревизија е да промовира етичка култура во гло-
балната професија на внатрешна ревизија. 
Внатрешната ревизија е независна објективна 

активност за осигурување и консалтинг, дизајнирана со 
цел да придонесе кон и да го подобри работењето на 
организацијата. Таа и помага на организацијата да ги 
исполни своите цели применувајќи систематски, дис-
циплиниран пристап за проценка и подобрување на ус-
пешноста во процесите на управување со ризикот, кон-
трола и раководење. 
Етичкиот кодекс е неопходен и соодветен за профе-

сијата на внатрешна ревизија, основан каков што е врз 
основа на доверба која се темели на објективно осигу-
рување за ризикот, контролата и раководењето. Етич-
киот кодекс на Институтот ја надминува дефиницијата 
на внатрешната ревизија со тоа што вклучува две ос-
новни компоненти: 

1. Принципи кои се релевантни за професијата и 
практиката на внатрешна ревизија; 

2. Правила за однесување кои ги опишуваат норми-
те на однесување кои се очекуваат од внатрешните ре-
визори. 
Овие правила помагаат во толкувањето на Принци-

пите при практичната примена и целта им е да раково-
дат со етичкото однесување на внатрешните ревизори. 

Етичкиот кодекс заедно со Рамката за професио-
нални практики на Институтот и другите релевантни 
изјави на Институтот обезбедуваат напатствија за вна-
трешните ревизори кои им служат на други лица. �Вна-
трешни ревизори� се однесува на членови на Институ-
тот, иматели или кандидати за професионалниот серти-
фикат од ИВР, и оние кои обезбедуваат услуги на вна-
трешна ревизија во рамките на дефиницијата за вна-
трешна ревизија. 

 
Примена и спроведување 
Овој Етички кодекс се применува на физичките и 

правните лица кои обезбедуваат услуги на внатрешна 
ревизија. 
За членовите на Институтот и имателите на или 

кандидатите за професионалните сертификати на ИВР, 
прекршувањата на Етичкиот кодекс ќе се проценуваат 
и администрираат согласно подзаконските акти и ад-
министративните напатствија на Институтот. Фактот 
дека одреден вид на однесување не е споменат во пра-
вилата за однесување, не значи дека тоа е прифатливо 
или соодветно, и според тоа, членот, имателот на сер-
тификатот, или кандидатот можат да бидат одговорни 
за д сциплински прекршок.   и 
Принципи 
Од внатрешните ревизори се очекува да ги приме-

нуваат и да се придржуваат кон следниве принципи: 
 
Интегритет 
Интегритетот на внатрешните ревизори создава до-

верба и на тој начин обезбедува основа за веродостој-
нос  на нивната проценка. т

 
Објективност 
Внатрешните ревизори го искажуваат највисокото 

ниво на професионална објективност при собирањето, 
проценката и пренесувањето на информациите за 
активноста или испитувањето на процесот. Внатреш-
ните ревизори вршат урамнотежена проценка на сите 
релевантни околности и врз нив не влијаат нивните 
сопствени интереси и други формирани мислења. 

 
Доверливост 
Внатрешните ревизори ја почитуваат вредноста и 

сопственоста на информациите кои ги добиваат и не ги 
откриваат информациите без соодветно овластување 
освен ако не постои правна или професионална обвр-
ска  се стори тоа.  да

 
Компетентност 
Внатрешните ревизори го применуваат знаењето, 

вештините и искуството потребни за реализација на ус-
лугите за внатрешна ревизија.  
Правила на однесување 
1. Интегритет 
Внатрешните ревизори: 
1.1. Ја извршуваат нивната работа со чесност, тру-

дољубивост и одговорност. 
1.2. Го почитуваат законот и ги откриваат информа-

циите кои се очекува да се откријат според законот и 
професијата. 

1.3. Не се свесно дел од нелегална активност или не 
се ангажирани во активности што се несоодветни за про-
фесијата на внатрешна ревизија или за организацијата. 

1.4. Ги почитуваат и придонесуваат кон легитимни-
те и етичките цели на организацијата.   

2. Објективност 
Внатрешните ревизори:  
2.1. Не учествуваат во ниедна активност или однос 

кои би можеле да &  наштетат или да се смета дека &  
наштетуваат на објективната проценка. Ова учество ги 
вклучува активностите или  односите кои би можеле да 
бидат во судир со интересите на организацијата. 

2.2. Не прифаќаат ништо што би можело да му на-
штети или да се смета дека му наштетува на нивното 
професионално мислење. 
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2.3. Ги открива сите материјални факти кои им се 
познати, а кои, доколку не се откриени, би можеле да 
го нарушат известувањето за активностите што се 
прегледуваат. 

 
3. Доверливост 
Внатрешните ревизори: 
3.1. Разумно ги користат и штитат информациите 

добиени во рамките на вршењето на нивните обврски. 
3.2. Не користат информации за каква било лична 

добивка или на кој било начин кој би бил спротивен на 
законот или штетен за легитимните и етичките цели на 
орг низацијата. а

 
4. Компетентност 
Внатрешните ревизори: 
4.1. Се ангажирани само за оние услуги за кои тие 

го имаат потребното знаење, вештини и искуство. 
4.2. Вршат услуги на внатрешна ревизија согласно 

Меѓународните стандарди за професионално вршење 
на внатрешната ревизија. 

4.3. Постојано ја подобруваат нивната подготвеност 
и ефективност и квалитетот на нивните услуги. 
Усвоено од страна на Одборот на директори на 

ИВР, 17 јуни, 2000. 
___________ 

1573. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 51/03), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, УПИСОТ НА 
ВЛОЖУВАЊЕТО, КАКО И СОДРЖИНАТА, ФОР-
МАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТА-
РОТ НА ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ НА 
НЕРЕЗИДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на прија-
вувањето, уписот на вложувањето и сите негови ната-
мошни измени, како и содржината, формата и начинот 
на водење на регистарот на вложувања во недвижности 
на нерезидентите во Република Македонија (во ната-
мошниот текст: �регистар�). 

 
Член 2 

Нерезидентите ги пријавуваат вложувањата на 
средства во недвижности во Република Македонија и 
сите натамошни измени во рок од 60 дена: 

- од денот на настанување на правната основа за 
стекнување сопственост на недвижност во Република 
Македонија, односно од промените на истото во истиот 
рок; 

- од промената на други податоци во РНН образе-
цот. 
Пријавување за упис на вложувањето или на сите 

натамошни измени се врши со пријава дадена на РНН 
образецот кој е составен дел на овој правилник. 
Под правна основа за стекнување сопственост на 

недвижност во смисла на став 1 од овој член се смета 
потпишан и заверен договор, одлука или друга легална 
трансакција која претставува основа за стекнување 
сопственост на недвижност во Република Македонија 
или измена на вложувањето во недвижност.  

 
Член 3 

Заедно со пријавата за упис од член 2 став 2 од овој 
правилник, нерезидентот ги приложува следните доку-
менти во оригинал или заверен препис: 

- доказ за сопственост; 
- решение од Управа за јавни приходи за платен да-

нок на имот; 
- документ за идентификација на нерезидентот; 
- согласност од Министерството за правда, соглас-

но со Законот за сопственост и други стварни права. 

Член 4 
При поднесување на податоците за измената, нере-

зидентот ги пополнува со нови податоци само оние по-
лиња во образецот од член 2 став 2 на овој правилник 
кај кои има промени во однос на првата пријава со која 
му е доделен регистарскиот број во регистарот, во сог-
ласност со овој правилник.  

Член 5 
При доставување на потполна пријава за вложува-

њето во недвижност, односно за измена на истата, на 
нерезидентот му се издава потврда за уписот во реги-
старот во рок од 15 дена од денот на пријавувањето. 
Доколку пријавата за регистрација не ги содржи си-

те потребни податоци, односно пријавата не е поднесе-
на во пропишана форма, се повикува нерезидентот во 
рок од 15 дена од повикувањето да ги обезбеди подато-
цит  кои недостасуваат. е 

Член 6 
Централниот регистар на Република Македонија 

месечно доставува податоци до Министерството за фи-
нансии и Народната банка на Република Македонија за 
бројот и износот на регистрираните вложувања во нед-
вижности на нерезидентите во Република Македонија.  

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на прија-
вувањето, уписот на вложувањето, како и содржината, 
формата и начинот на водење на регистарот на недвиж-
ности на нерезидентите во Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 84/01).  

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик акедонија�. а М

   
   Бр. 09-23869/1                               Министер, 

17 октомври 2003 година             м-р Петар Гошев, с.р. 
        Скопје 
 

Упатство за пополнување на образецот РНН - Реги-
стрирање на вложувања на нерезиденти во недвиж-

ности во Република Македонија  
Нерезидентот пополнува дали: 
А. Настанува вложување во недвижност, 
Б. Настанува промена на вложувањето во недвиж-

ност, или 
В. Настанува бришење од регистарот. 
Полето пред избраната опција се означува со �Х�. 
Полето за деловоден број на документот, го попол-

нува референтот за регистрација при Централниот ре-
гистар на Република Македонија во случај на регистри-
рање на нов документ, а полето за главен деловоден 
број го пополнува нерезидентот само во случај на про-
мена на вложување во недвижност или бришење од ре-
гистарот. При пополнување на полето главен делово-
ден број, нерезидентот или подносителот се повикува-
ат на деловодниот број под кој е регистрирано вложу-
вањето во недвижноста во регистарот. 
Промена на вложувањето во недвижноста наста-

нува со: 
- зголемување на вложувањето (зголемување на 

вложување во недвижност настанува кога дополнител-
но се вложува во веќе регистрирано вложување во иста 
катастарска парцела пр. докуп на идеална половина од 
катастарска парцела); 

- намалување на вложувањето (намалување на вло-
жување во недвижност настанува кога ќе се отуѓи дел 
од веќе регистрирано вложување во одредена катастар-
ска парцела пр. отуѓување на идеален дел од катастар-
ска парцела); 

- промена на другите податоци за вложувањето во 
недвижноста; и 

- бришење на вложувањето во недвижноста. 
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Настанување/зголемување/стекнување на нед-
вижност 

Податоци за нерезидентот 
Во полето �Вид на нерезидент� се избира видот на 

нерезидентот со означување со �Х� во празното поле 
пред видот на нерезидентот. 

Се избира видот на недвижноста со означување со 
�Х� во полето пред видот на недвижноста и се впишува 
вредноста на вложувањето изразена во денари. Во случај 
на ново вложување во недвижност се впишува целата 
вредност на  вложувањето, а во случај на зголемување 
на вложувањето се запишува само новата (зголемената) 
вредност на вложувањето. Во случај да се избере вид 05, 
со краток опис се определува видот на недвижноста. 

Во полето �Име и презиме/Назив на нерезидентот� 
се впишува целосното име и презиме и идентификаци-
ониот број (ЕМБГ доколку го има или број на пасош за 
физички лица) или точниот назив и даночен број (за 
правни лица). 
Во полето �Седиште на нерезидентот� се впишува 

целосната адреса на нерезидентот. Во случај кога се запишува вложување во недвиж-
ност кое настанало пред стапување во сила на Законот 
за девизното работење, како вредност на вложувањето 
ќе се земе проценетата вредност од Решението на 
Управа за јавни приходи за плаќање на данок на имот. 

Во полето �Одговорно лице� се впишува името и 
презимето, ЕМБГ или број на пасош и целосната адре-
са на одговорното лице кај нерезидентот кое го потпи-
шува образецот само во случај кога нерезидентот е 
правно лице. Начин на плаќање на недвижноста 

Се избира начинот на плаќање со означување со  
�Х� во полето пред начинот на плаќање на недвижно-
ста и се впишува вредноста на вложувањето изразена 
во денари. Во случај да се избере вид 04,  со краток 
опис се опишува начинот на плаќање на недвижноста. 

Во полето �Подносител� се впишува името и прези-
мето, ЕМБГ или број на пасош и целосната адреса на 
подносителот на барањето кога нерезидентот е физич-
ко лице. Доколку нерезидентот и подносителот се раз-
лични лица, подносителот мора да поседува полно-
мошно од нерезидентот. Намалување на вредноста на вложувањето 

Се пополнува само во случај на промена на вложу-
вањето во недвижноста со кое се намалува вложување-
то  во недвижноста. Се избира причината за промената 
со означување со �Х� во полето пред причината за про-
мената на недвижноста и се впишува вредноста на про-
мената изразена во денари. Во случај да се избере вид 
05, со краток опис се објаснува причината за промена-
та. Во случај да се избере вид 03 или 06, се користи па-
зарната вредност  на недвижноста. 

Податоци за вложување во недвижноста 
Во полето �Датум на настанување/промена на вло-

жување� се внесува датумот кога настанало вложува-
њето или промената на вложувањето во недвижноста. 
Во полето �Основ за стекнување/промена� се впи-

шува актот со кој настанало вложувањето или проме-
ната, како и бројот или други ознаки на актот. 
Во полето �Податоци за недвижноста� се впишува-

ат бројот на катастарската парцела, катастарската оп-
штина и општината каде што припаѓа истата, површи-
ната на недвижноста изразена во метри квадратни и це-
лосната адреса на недвижноста. 

Забелешка 
Во полето забелешка се евидентираат други реле-

вантни податоци за кои нема креирано посебно поле, а 
се однесуваат на вложувањето. 
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1574. 
Врз основа на член 11 став 6 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 51/03), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, УПИСОТ 
НА ВЛОЖУВАЊЕТО, КАКО И СОДРЖИНАТА, 
ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИ-
СТАРОТ НА ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 

НА РЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСТВО  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на прија-
вувањето, уписот на вложувањето и сите негови ната-
мошни измени, како и содржината, формата и начинот 
на водење на регистарот на вложувања во недвижности 
на резидентите во странство (во натамошниот текст: 
�регистар�). 

Член 2 
Резидентите ги пријавуваат вложувањата на средс-

тва во недвижности во странство и сите натамошни из-
мени во Централниот регистар на Република Македо-
нија во рок од 60 дена: 

- од денот на настанување на правната основа за 
стекнување сопственост на недвижност во странство, 
односно од промените на истото во истиот рок; или  

- од промената на други податоци во РНР образецот. 
Пријавување за упис на вложувањето или на сите 

натамошни измени се врши со пријава дадена на РНР 
образецот кој е составен дел на овој правилник. 
Под правна основа за стекнување сопственост на 

недвижност во смисла на став 1 од овој член се смета 
потпишан и заверен договор, одлука или друга легална 
трансакција која претставува основа за стекнување 
сопственост на недвижност во странство или измена на 
вложувањето во недвижност. 

  
Член 3 

Заедно со пријавата за упис од член 2 став 2 од  овој 
правилник, резидентот ги приложува следните доку-
менти во оригинал или заверен препис: 

- доказ за сопственост;  
- решение од Управа за јавни приходи за платен да-

нок на имот;  
-  документ за идентификација на резидентот. 

Член 4 
При поднесување на податоците за измената, рези-

дентот ги пополнува со нови податоци само оние поли-
ња во образецот од член 2 став 2 на овој правилник кај 
кои има промени во однос на првата пријава со која му 
е доделен регистарски број во регистарот, во соглас-
нос  со овој правилник. т 

Член 5 
При доставување на потполна пријава за вложува-

њето во недвижност, односно за измена на истата, на 
резидентот му се издава потврда за уписот во региста-
рот во рок од 15 дена од денот на пријавувањето. 
Доколку се констатира дека пријавата за регистра-

ција не ги содржи сите потребни податоци, односно 
пријавата не е поднесена во пропишана форма, се по-
викува резидентот во рок од 5 дена од повикувањето да 
ги обезбеди податоците кои недостасуваат. 

 
Член 6 

Централниот регистар на Република Македонија 
месечно доставува податоци до Министерството за фи-
нансии и Народната банка на Република Македонија за 
бројот и износот на регистрираните вложувања во нед-
вижности на резидентите во странство.  

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на прија-
вувањето, уписот на вложувањето, како и содржината, 
формата и начинот на водење на регистарот на недвиж-
ности на резидентите во странство (�Службен весник 
на РМ� бр. 84/01). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а
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Упатство за пополнување на образецот РНР-Реги-
стрирање на вложувања на резиденти во недвижно-

сти во странство 
Резидентот пополнува дали: 
А. Настанува вложување во недвижност,  
Б. Настанува промена на вложувањето во недвиж-

ност, или 
В. Настанува бришење од регистарот. 
Полето пред избраната опција се означува со �Х�. 
Полето за деловоден број на документот, го попол-

нува референтот за регистрација при Централниот ре-
гистар на Република Македонија во случај на регистри-
рање на нов документ, а полето за главен деловоден 
број го пополнува резидентот само во случај на проме-
на на вложувањето во недвижност или бришење од ре-
гистарот. При пополнување на полето главен делово-
ден број, резидентот или подносителот се повикуваат 
на деловодниот број под кој е регистрирано вложува-
њето во недвижноста во регистарот. 
Промена на вложувањето во недвижноста наста-

нува со:  
- зголемување на вложувањето (зголемување на вло-

жување во недвижност настанува кога дополнително се 
вложува во веќе регистрирано вложување во иста нед-
вижност пр. докуп на идеална половина од недвижност);  

- намалување на вложувањето (намалување на вло-
жување во недвижност настанува кога ќе се отуѓи дел 
од веќе регистрирано вложување во одредена недвиж-
ност пр. отуѓување на идеален дел од недвижност);  

- промена на другите податоци за вложувањето во 
недвижноста; и 

- бришење на вложувањето во недвижноста. 
Податоци за резидентот 
Во полето �Вид на резидент� се избира видот на ре-

зидентот со означување со �Х� во празното поле пред 
видот на резидентот. 
Во полето �Име и презиме/Назив на резидентот� се 

впишува целосното име и презиме и ЕМБГ (за физички 
лица) или точниот назив, матичен број и даночен број 
(за правни лица). 
Во полето �Седиште на резидентот� се впишува це-

лосната адреса на резидентот. 
Во полето �Одговорно лице� се впишува името и 

презимето, ЕМБГ и целосната адреса на одговорното 
лице кај резидентот кое го потпишува образецот само 
во случај кога резидентот е правно лице. 
Во полето �Подносител� се впишува името и прези-

мето, ЕМБГ и целосната адреса на подносителот на ба-
рањето кога резидентот е физичко лице. Доколку рези-
дентот и подносителот се различни лица, подносителот 
мора да поседува полномошно од резидентот. 
Податоци за вложување во недвижноста 
Во полето �Датум на настанување/промена на вло-

жување� се внесува датумот кога настанало вложува-
њето или промената на вложувањето во недвижноста. 
Во полето �Основ за стекнување/промена� се впи-

шува актот со кој настанало вложувањето или проме-
ната, како и бројот или други ознаки на актот. 
Во полето �Назив на државата� се впишува името 

на државата. 
Во полето �Шифра на државата� се впишува шиф-

рата на државата (дадена во Упатство на Народна бан-
ка на Република Македонија). 
Во полето �Шифра на валута на вложувањето� се 

впишува шифрата на валута на вложувањето (дадена во 
Упатство на Народна банка на Република Македонија). 
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Начин на плаќање на недвижноста Во полето �Валута на вложувањето� се впишува ва-
лутата на вложувањето (може да се впише само кон-
вертибилна валута). 

Се избира начинот на плаќање со означување со 
�Х� во полето пред начинот на плаќање на недвижно-
ста и се впишува вредноста на вложувањето изразена 
во конвертибилна валута. Во случај да се избере вид 
04, со краток опис се определува начинот на плаќање 
на недвижноста. 

Во полето �Податоци за недвижноста� се впишува-
ат локацијата, површината на недвижноста изразена во 
метри квадратни и целосната адреса на недвижноста. 
Настанување /зголемување/ стекнување на нед-

вижност Намалување на вредноста на вложувањето 
Се пополнува само во случај на намалување на вло-

жувањето во недвижноста. Се избира причината за на-
малувањето со означување со �Х� во полето пред при-
чината за намалувањето на вложувањето во недвижно-
ста и се впишува вредноста на промената изразена во 
конвертибилна валута. Во случај да се избере вид 03 
или 04 се користи пазарната вредност на недвижноста. 

Се избира видот на недвижноста со означување со 
�Х� во полето пред видот на недвижноста и се впишу-
ва вредноста на вложувањето изразена во валутата на 
вложувањето (може да се впише само конвертибилна 
валута). 
Во случај на ново вложување во недвижност се 

впишува целата вредност на вложувањето, а во случај 
на зголемување на вложувањето се запишува само но-
вата (зголемената) вредност на вложувањето. Во случај 
да се избере вид 05, со краток опис се определува ви-
дот на недвижноста. 

Забелешка 
Во полето забелешка се евидентираат други реле-

вантни податоци за кои нема креирано посебно поле, а 
се однесуваат на вложувањето. 
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Член 3 1575. 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на квали-

тетот на течните горива, и тоа на: моторниот бензин, безо-
ловниот моторен бензин, горивото за дизел мотори, гори-
вот  за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1) и маслата за горење. 

Врз основа на член 4, став 1 точка 2 и став 2 од За-
конот за пропишување на техничките барања за произ-
водите и оцена на сообразноста (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 55/2002), министерот за 
економија го донесува следниот 

о 
Член 4 

 Гранична вредност во смисла на овој правилник е 
најниска и/или највисока дозволена количина, на сул-
фур, олово, олефини, аромати, бензен, оксигенати и 
друго, односно најниска и/или највисока дозволена 
вредност на други карактеристики (параметри) за ква-
литетот на течните горива. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 Под други карактеристики во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира: октански број, дестилација, на-
пон на пареи, вискозност, цетански индекс, густина на 
150 С, филтрабилност, содржина на вода и друго. 

Со овој правилник, се пропишуваат постапката, на-
чинот и условите, под кои се врши оценка на сообраз-
носта на течните горива, според техничките барања 
пропишани со овој правилник.   II. ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ Член 2  

1. Моторен бензин МБ-96 (ПРЕМИУМ) Техничките барања со кои се врши оценка на соо-
бразност се однесуваат на граничните вредности за со-
држината на сулуфурот, оловото, олефините, аромати-
те, бензените, оксигенатите и другите карактеристики 
за квалитетот на течните горива, кои можат да се ста-
ват во промет на домашниот пазар, како и начинот за 
утврдување на квалитетот, односно начинот за докажу-
вање на совпаѓањето на квалитетот на течните горива 
со пропишаните гранични вредности. 

 
Член 5 

Се смета дека моторниот бензин МБ-96 е со соодве-
тен квалитет ако содржината на оловото во моторниот 
бензин не е поголема од 0,15 g/l и ако минималната 
вредност на октанскиот број по истражувачка метода 
изнесува 96, односно ако граничните вредности на од-
делните карактеристики се согласни со пропишаните 
во стандардот МКС Б.Х2.220. 
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Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 

моторниот бензин МБ-96 најмалку следните карактери-
стики треба да бидат утврдени: густина на 15 0 С, де-
стилација (до 700 С, до 1000 С, до 1800 С, крај на дести-
лација), октански број (по истражувачка метода), содр-
жина на олово, содржина на сулфур и боја. 

 
2. Безоловни моторни бензини БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) и БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)  

Член 6 
Се смета дека безоловните моторни бензини БМБ-

90 и БМБ-95 се со соодветен квалитет ако содржината 
на оловото во овие бензини не е поголема од 0,013 g/l и 
ако минималната вредност на октанскиот број по 
истражувачка метода на БМБ-90 изнесува 90, а на 
БМБ-95 изнесува 95, односно ако граничните вредно-
сти на одделните карактеристики се согласни со пропи-
шаните во стандардот МКС Б.Х2.210. 
Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 

безоловните моторни бензини БМБ-90 и БМБ-95 нај-
малку следните карактеристики треба да бидат утврде-
ни: густина на 150С, дестилација (до 700 С, до 1000 С, 
до 1800 С, крај на дестилација), октански број (по 
истражувачка и моторна метода), содржина на олово, 
сод жина на сулфур и боја. р 

3. Гориво за дизел мотори � Д (ДИЗЕЛ)  
Член 7 

Се смета дека горивото за дизел мотори � Д е со со-
одветен квалитет ако содржината на сулфурот во дизе-
лот не е поголема од 0,20% m/m, односно ако гранич-
ните вредности на одделните карактеристики се сог-
ласни со пропишаните во стандардот МКС Б.Х2.410. 
Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 

дизелот-Д, најмалку следните карактеристики треба да 
бидат утврдени: густина на 150С, дестилација (до 2500 
С, до 3500 С и до 3700 С), филтрабилност CFPP цетан-
ски индекс, содржина на сулфур и точка на палење.   

4. Гориво за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1)  
Член 8 

Се смета дека горивото за млазни мотори, тип 1 
(ГМ-1) е со соодветен квалитет ако граничните вредно-
сти на одделните карактеристики се согласни со пропи-
шаните во стандардот МКС Б.Х2.331. 
Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 

горивото за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), најмалку 
следните карактеристики треба да бидат утврдени: гу-
стина на 150 С, дестилација (максимална температура 
до која дестилираат 10% v/v, крај на дестилација), точ-
ка на палење-затворен сад, точка на мрзнење, содржи-
на на аромати и визуелен изглед.  
5. Масла за горење, екстра лесно � ЕЛ, мазут М-1 и 

мазут М-2  
Член 9 

Се смета дека маслата за горење, екстра лесно � ЕЛ, 
мазут М-1 и мазут М-2 се со соодветен квалитет ако 
содржината на сулфурот не е поголема од 0,3% m/m во 
маслото за горење, екстра лесно � ЕЛ и 2% m/m во ма-
зутот М-1 и 3% m/m во мазутот М-2, односно ако гра-
ничните вредности на одделните карактеристики се 
согласни со пропишаните во стандардот МКС Б.Х2.430. 
Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 

маслата за горење, екстра лесно - ЕЛ, мазут М-1 и ма-
зут М-2 најмалку следните карактеристики треба да би-
дат утврдени: густина на 150 С, точка на палење-затво-
рен сад, содржина на сулфур, вискозитет на 400 С за ек-
стра лесно - ЕЛ и на 1000 С � за мазутот М-1 и М-2 и 
боја � за екстра лесно - ЕЛ. 

 
III. НАЧИН НА ИСПОРАКА, СКЛАДИРАЊЕ И 

УТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ  
Член 10 

Моторниот бензин, безоловниот моторен бензин, 
горивото за дизел мотори, горивото на млазни мотори, 
тип 1 (ГМ-1) и маслата за горење, се пакуваат и испо-

рачуваат во чисти танкери, вагонски или автоцистерни 
или во буриња од челичен лим изработени по стандар-
дот МКС М.32.201: 1991. Бурињата треба да бидат 
снабдени со затворачи. Затворачите на полните буриња 
тре а да бидат пломбирани. б 

Член 11 
Моторниот бензин, безоловниот моторен бензин, 

горивото за дизел мотори, горивото за млазни мотори, 
тип 1 (ГМ-1), се складираат и чуваат во резервоари или 
други соодветни садови во согласност со важечките 
прописи за складирање, чување и манипулација со за-
паливи и експлозивни материи. 
Контрола на квалитетот на течните горива од став 1 

на овој член, складирани во резервоари, се врши нај-
малку еднаш во шест месеци, а во буриња најмалку ед-
наш во три месеци. 
При складирање, манипулација и транспорт на го-

ривото за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), не смее да дој-
де до мешање со други течни горива. 
Течните горива може да се стават во промет докол-

ку ги исполнуваат граничните вредности за квалитетот 
од овој правилник и се без видно присуство на вода и 
механички нечистотии.  

Член 12 
Секоја испорака на било каков вид течно гориво 

кое се става во промет на домашниот пазар, е просле-
дена со соодветна документација и Сертификат за соо-
бразност на квалитетот на течно гориво, според образе-
цот ТГ-1 од прилогот кон овој правилник, издадена на 
набавувачот за соодветното течно гориво, од страна на 
производителот, испорачателот или овластена независ-
на лабораторија. 
Со Сертификатот за сообразност на квалитетот на 

течно гориво, набавувачот гарантира дека течното го-
риво одговара на граничните вредности пропишани со 
овој правилник. 
Сертификатот за сообразност на течното гориво, 

набавувачот на течното гориво го предава на крајниот 
корисник (во случај крајниот корисник да е потрошу-
вач на течното гориво) или на организацијата која вр-
ши натамошна дистрибуција на горивото (дистрибу-
тер), додека копие од истиот го задржува за себе. 
Сертификатот за сообразност на квалитетот на теч-

ното гориво имателот го чува најмалку шест месеци од 
неговото издавање.  

Член 13 
Земање на пробите за испитување на квалитетот на 

течните горива и методите за утврдување на гранични-
те вредности од овој правилник се врши согласно Ма-
кедонските стандарди за течни горива и тоа: 

1. Течни горива-Моторен бензин        МКС Б.Х2.220 
2. Течни горива-Безоловни моторни бензини 
             МКС Б.Х2.210 
3. Течни горива � Гориво за дизел мотори 
                                                                МКС Б.Х2.410 
4. Течни горива  - Гориво за млазни мотори, тип 1 

(ГМ-1)                                                       МКС. Б.Х2.331 
5. Течни горива �Масла за горење      МКС Б.Х2.430 
Покрај наведените методи од став 1, може да се ко-

ристат и сите други важечки светски стандарди ASTM, 
ISO, EN и други.  

Член 14 
Набавувачот на соодветното течно гориво, може во 

интерес на сопствена сигурност да го провери квалите-
тот на течното гориво во овластена независна лабора-
торија за таа намена. 
По барање на Пазарна инспекција, во случај на сом-

неж, квалитетот на течното гориво, на сметка на наба-
вувачот на течното гориво, се испитува во овластена 
независна лабораторија за таа намена. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 15 
Нормите за квалитетот на течните горива утврдени 

со овој правилник ќе се применуваат од денот на влегу-
вање во сила на овој правилник. 
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Член 16 Член 17 
Во првите шест месеци од денот на примената на 

овој правилник, може да се пушта во промет и: 
По престанок на примена на член 16 од овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за македон-
ските стандарди за течни горива и за квалитетот на теч-
ните горива (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 32/99 и 44/99). 

- Моторен бензин произведен според стандардот 
МКС. Б.Х2.220; 1973. 

- Гориво за дизел мотори произведено според стан-
дардот МКС Б.Х2.410; 1973.  - Маслата за горење, произведени според Правилни-
кот за квалитет на маслата за горење (�Сл. лист на СФРЈ� 
бр. 49/83, 57/83, 36/90 и �Сл. весник на РМ� бр. 81/93). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 01.01.2004 година. 

- Безоловен моторен бензин, произведен според 
Правилникот за квалитетот на безоловниот моторен 
бензин (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 13/86).  

 Бр. 12-6658/2       Министер за економија - Гориво за млазни мотори, произведени според 
Правилникот за квалитетот на горивото за млазни мо-
тори (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 24/82, 84/89). 

4 ноември 2003 година           Илија Филиповски, с.р. 
      Скопје 
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1576. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (�Сл. весник на 
РМ� бр. 3/2002 и 51/2003), Советот на Народна банка 
на Република Македонија на 06.11.2003 година, ја до-
несе следната  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народна бан-

ка на Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 
53/2002, 11/2003 и 27/2003) се врши следната измена: 
во точка 4, став 2 процентот "16,00" се заменува со 

процентот "14,00". 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја",  ќе се применува од 10.11.2003 година.  а 
   О.бр.02-15/7-2003  Претседател 
6 ноември 2003 година на Советот на Народна банка на 

      Скопје    Република Македонија 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1577. 
Врз основа на  член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна 
банка на Република Македонија, на 06.11.2003 година, 
ја донесе следната   

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПЛАЌА 
КАМАТА НА ДЕПОНИРАНИ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА  

1. Одлуката  за условите и начинот под кои Народ-
на банка на Република Македонија плаќа камата на де-
понирани девизни средства ("Службен весник на РМ" 
бр. 37/99,16/01 и 19/03) престанува да важи, сметано со 
денот на влегување на оваа одлука во сила. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на  објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�.  л 
   О.бр.02-15/9-2003             Претседател 
7 ноември 2003 година      на Советот на Народна банка на 

      Скопје    Република Македонија  
                 Гувернер, 
         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1578. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 14 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија (�Сл.вес-
ник на РМ� бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка 
на Република Македонија на  06.11.2003 година, ја до-
нес  следната е 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА 
ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НА-
РОДНА БАНКА НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

I. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија (�Сл.весник 
на РМ� бр.81/02-пречистен текст, бр.98/02 , 11//03 , 
46/03 и 66/03), во глава II.ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ, точка 
10  процентот "0,1" се заменува со процентот "0,2".  

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на  објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
  О.бр.02-15/8-2003                           Претседател 
6 ноември 2003 година      на Советот на Народна банка 

    Скопје                         на Република Македонија 
                                         Гувернер, 
                                               Љубе Трпески, с.р. 

1579. 
Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија"  бр. 3/2002 и 51/2003) и точка 9 од 
Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 53/2002 и 11/2003), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија на  07.11.2003 
година, ја донесе следната 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА 
СТАПКА, КОЈА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА  
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ  
1. Во Одлуката за каматната стапка, која Народна 

банка на Република Македонија ја плаќа на задолжи-
телната резерва на банките и штедилниците ("Службен 
весник на РМ" бр. 53/2002 , 64/2002 и 11/2003) се врши 
следната измена: 

- во точка 2 процентот "5,00" се заменува со про-
центот  "4,00". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја",  ќе се применува од 11.11.2003 година.  а

 
 О.бр. 02-14/546-2003          Гувернер, 
7 ноември 2003 година                      Љубе Трпески, с.р. 

      Скопје 
___________ 

1580. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 
3/2002 и 51/2003), член 21 став 2 од Законот за девизно 
работење ("Сл. весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03) и точка 8 од Одлуката за условите и начинот на 
склучување на кредитните работи во девизи меѓу рези-
денти ("Сл. весник на РМ" бр. 66/03), гувернерот на 
Народна банка на Република Македонија на 06.11.2003 
год на, донесе и 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА КРЕДИТ-
НИТЕ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со ова упатство се пропишуваат начинот, роко-

вите и обрасците за доставување на извештаи за склу-
чени кредитни работи во девизи меѓу резиденти, како и 
начинот на пополнување на истите. 

2. Овластените банки за склучените кредитни рабо-
ти во девизи со резиденти, како и за нивната состојба, 
до Народна банка на Република Македонија ги доста-
вуваат следните извештаи, кои се составен дел на ова 
упатство: 

- Образец ДК - 1 - Извештај за склучени кредитни 
работи во девизи со резиденти во текот на месецот; 

- Образец ДК - 2 - Извештај за состојбата на склуче-
ните кредитни работи во девизи со резиденти на крајот 
на месецот. 

3. Кредитната работа во девизи се смета за склуче-
на во моментот кога износот врз основа на одобрен 
кредит во девизи е пренесен на посебна сметка на рези-
дентот, вклучувајќи ги и извршените плаќања во 
странство по основ на паднати акредитиви и гаранции 
на товар на банката во девизи. 

 
II. ОБРАЗЕЦ ДК - 1 
4. Образецот ДК - 1 (Извештај за склучени кредит-

ни работи во девизи со резиденти во текот на месецот) 
содржи податоци за кредитни работи склучени во де-
визи со резиденти во текот на месецот за кој се изве-
стува. Образецот ДК - 1 се пополнува согласно следни-
те правила: 
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а) Колона бр. 1 - се наведува реден број за резиден-

тот, односно кредитната работа. 
б) Колона бр. 2 - се внесува матичниот број на рези-

дентот. 
в) Колона бр. 3 - се внесува единствениот даночен 

број на резидентот.  
г) Колона бр. 4 (Резидент) - ги содржи резидентите 

со кои што банката склучила кредитни работи во деви-
зи. Резидентите се делат во три групи: нето извозници, 
физички лица и останати.  
Под нето извозници се подразбираат сите резиден-

ти кои што во претходната година оствариле поголем 
девизен прилив од одлив и/или за кои што анализата 
извршена од страна на банката покажува дека ќе оства-
рат нето девизен прилив кој ќе овозможи измирување 
на неговите вкупни девизни обврски. 
Останатите резиденти со кои што банката склучила 

кредитни работи во девизи ги вклучуваат сите резиден-
ти кои што не влегуваат во групите на нето извозници 
или физички лица. 
д) Колона бр. 5 (Ризична категорија) - ја содржи ри-

зичната категорија во која е класифициран резидентот, 
односно склучената кредитна работа со резидентот, со 
примена на мерилата, дефинирани во глава II од Одлу-
ката за утврдување на методологијата за класификација 
на активните билансни и вонбилансни позиции на бан-
ките според степенот на нивната ризичност ("Сл. вес-
ник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст). 
ѓ) Колона бр. 6 - се внесува шифрата на валутата во која 

е склучена кредитната работа во девизи со резидентот. 
е) Колона бр. 7 - се внесува износот во девизи на 

склучената кредитна работа со резидентот. 
ж) Колона бр. 8 - се внесува износот на склучената 

кредитна работа во девизи во денарска противвред-
ност. При внесувањето на износот, се користи догово-
рениот курс помеѓу банката и резидентот по кој што е 
склучена кредитната работа во девизи.  
з) Колона бр. 9 - се внесува курсот по кој што е 

склучена кредитната работа во девизи помеѓу банката 
и резидентот. 
ѕ) Колона бр. 10 - се внесува намената на склучена-

та кредитна работа во девизи. При пополнувањето на 
оваа колона се користат следните две шифри: 
ПС - доколку станува збор за склучена кредитна ра-

бота во девизи за плаќање на достасана обврска кон не-
резидент; 
ПЗ - доколку станува збор за склучена кредитна ра-

бота во девизи за плаќање во земјата; 
и) Колона бр. 11 - се внесува датумот на склучува-

ње на кредитната работа во девизи со резидентот, сог-
ласно точка 3 од ова упатство. 
ј) Колона бр. 12 - се внесува датумот на достасува-

ње на склучената кредитна работа во девизи.  
к) Колона бр. 13 - се дава краток опис на видот на 

обезбедувањето со кое е покриена кредитната работа 
во девизи. 
л) Во Редот бр. I се внесува износот на вкупно склу-

чените кредитни работи во девизи на резиденти - нето 
извозници, при што се пополнуваат само колоните под 
реден број 7 и 8. 
љ) Во Редот бр. II се внесува износот на вкупно 

склучените кредитни работи во девизи со резиденти - 
физички лица, при што се пополнуваат само колоните 
под реден број 7 и 8. 
м) Во Редот бр. III се внесува износот на вкупно 

склучените кредитни работи во девизи со резиденти - 
останати, при што се пополнуваат само колоните под 
реден број 7 и 8. 
н) Во Редот IV - Вкупно склучените кредитни рабо-

ти во девизи со резиденти претставува збир на износи-
те под реден број I, II и III, Колони бр. 7 и 8.   

III. ОБРАЗЕЦ ДК - 2 
5. Образецот ДК - 2 (Извештај за состојбата на 

склучените кредитни работи во девизи со резиденти на 
крајот на месецот), содржи податоци за состојбата на 
кредитните работи склучени во девизи со резиденти на 

крајот на месецот за кој што се известува. Образецот 
ДК - 2 се пополнува согласно следните правила: 
а) Колоните бр. 3 и 4 го опфаќаат износот на редов-

ни кредити и камата во девизи. 
б) Колоните бр. 5 и 6 го опфаќаат износот на не-

функционални кредити и камата во девизи. 
в) Колоната бр. 7 го опфаќа износот на сите други 

побарувања во девизи од резиденти, кои што не се 
вклучени во Колоните бр. 3-6. 
г) Колоната бр. 8 претставува збир на износите од 

Колоните 3, 4, 5, 6 и 7. 
д) Редот бр. 1 - се внесува состојбата од сметките на 

кои се евидентираат кредитните работи во девизи во 
денарска противвредност според средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија кој важи пос-
ледниот ден од претходниот месец. Почетната состојба 
на склучените кредитни работи во девизи со резиденти 
за месецот за кој што се известува, претставува состој-
бата на кредитните работи во девизи на крајот на прет-
ходниот месец. 
ѓ) Редот бр. 2 - се внесува износот на склучените 

кредитни работи во девизи во текот на месецот за кој 
што се известува. Износот од Колоните бр. 3 и 5 треба 
да одговара на износот од Колона 8, Ред IV од Образе-
цот ДК - 1, односно износот на склучените кредитни 
работи во девизи во текот на месецот се внесува сог-
ласно договорениот курс помеѓу банката и резидентот.  
е) Редот бр. 3 - го опфаќа износот на наплатените 

кредитни работи во девизи во текот на месецот за кој 
што се известува, при што се користи договорениот 
курс помеѓу банката и резидентот, по кој е извршена 
наплатата. 
ж) Редот бр. 4 - се внесува износот на кредитни ра-

боти кои што се пренесуваат од сметките за редовни на 
сметките за нефункционални побарувања и обратно. 
Така, доколку се пренесуваат 100 единици од редовни 
на нефункционални кредити, овој износ се прикажува 
со позитивен предзнак во Колоните бр. 5 и/или 6, доде-
ка во Колоните бр. 3 и/или 4 се прикажува со негативен 
предзнак. Во случај на повеќе пренесувања на кредити 
во двете насоки, пренесувањата се прикажуваат во нето 
износ. Износот во Редот бр. 4, Колона бр. 8 секогаш 
треба да биде еднаков на нула.  
з) Редот бр. 5 го опфаќа износот на отписот на кре-

дитни работи во девизи извршен во текот на месецот за 
кој што се известува. 
ѕ) Редот бр. 6 - се внесува износот на курсните раз-

лики по основ на склучени кредитни работи во девизи 
со резиденти. Овој износ се добива кога состојбата од 
редот број 7 се намали за збирот од износите од редо-
вите 1, 2 и 4, а се зголеми за збирот од износите од ре-
довите 3 и 5. 
и) Редот бр. 7 - се внесува состојбата од сметките 

на кои се евидентираат кредитните работи во девизи во 
денарска противвредност според средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија кој важи пос-
ледниот ден од месецот за кој се известува.  

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ДК - 1 и ДК - 2 
6. Банките имаат обврска за доставување на Обрас-

ците ДК - 1 и ДК - 2 на месечна основа и тоа во рок од 
15 дена по истекот на месецот за кој известува. 

7. Првиот извештај по ова упатство, банките се 
должни да го изработат со состојба на 30.11.2003 годи-
на и да го достават до Народна банка на Република Ма-
кедонија најдоцна до 15.12.2003 година. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8. Ова упатство влегува во сила 8 дена по неговото 

објавување во �Службен весник на Република Македо-
нија�, кога престанува да важи Упатството за начинот 
и роковите за известување за кредитни работи во деви-
зи меѓу резиденти ("Сл. весник на РМ" бр. 80/2002).   
           Бр. 3861          Гувернер, 
6 ноември 2003 година  Љубе Трпески, с.р. 

      Скопје      
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С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поведена е 
постапка за развод на брак, согласно член 41 од ЗС, по 
тужба на тужителот Нехат Чупи од Скопје, ул. �Дрим-
кол� бр. 21, против тужената Севдије Чупи Ливарека 
од Скопје, со непозната адреса во странство-Германија. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса во странс-

тво и нема полномошник, согласно член 78 од ЗПП су-
дот и постави примрен застапник и тоа адвокатот Ан-
тонио Апостоловски од Скопје, ул. �Пајко маало� бб, 
кој ќе ги штити правата и интересите на тужената до 
нејзино појавување во овој суд, до појавување на неј-
зин полномошник или до поставување на привремен 
застапник од страна на Меѓуопштинскиот центар за со-
цијални работи на општините на град Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П. бр. 

3274/03.            (29714) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за утврдување на 

сопственост, по тужба на тужителот Машовиќ Салих 
од Скопје, против тужениот Симоновски Ацо, со живе-
алиште во Франција со непозната адреса. 
Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објавува-

њето на огласот да го извести судот за неговото живеа-
лиште и адреса, лично или со писмен поднесок. Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен застапник, адво-
катот Маруша Митровска од Скопје, ул. �Елебија Челе-
бија� бр. 23, кој ќе ги заштитува интересите на тужениот 
во постапката до правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. бр. 

1207/03.            (29681) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителот Билевски Исеин од с. Мелница, 
против тужената Ангелика Марија Артц, со престој во 
Германија, со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 60.000,00 денари. 
Со решение на Основниот суд во Велес П. бр. 

1764/03 од 04.11.2003 година, на тужената за привре-
мен застапник и се одредува Габриела Гајдова, стручен 
соработник во Основниот суд во Велес. Привремениот 
застапник ќе ја застапува тужената во постапката се     
додека тужената или нејзин полномошник не се појави 
пред судот, односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1764/03.  (29680) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот 
Јонузи род. Билали Шипојна од с. Чегране, против ту-
жениот Јонузи Јонуз од с. Форино, Гостиварско. Вред-
ност неопределена. 
На тужениот Јонузи Јонуз од с. Форино, Гостивар-

ско, а сега со непозната адреса на престојувалиште и 
живеалиште во странство му се поставува привремен 
застапник, адвокатот Шефает Хајдари од Гостивар, кој 
ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или 
негов полномошник или застапник не се јави на глав-
ната расправа пред овој суд, односно се додека органот 
за старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 801/2003. 
            (29975) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за ре-
гресен долг, по тужба на тужителот АД за осигурување 
и реосигурување �Кјуби Македонија� Скопје, против ту-
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жениот Захират Акиов од Кочани ул. �Митко Беќарски� 
бр. 10, сега со непозната адреса на престојување во Ре-
публика Германија. Вредност на спорот 9.870,00 денари. 
Се повикува тужениот Захират Акиов од Кочани, сега 

со непозната адреса на престојување во Република Герма-
нија, да се јави во Основниот суд во Кочани, или да поста-
ви свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во рок од 15 дена, од денот на објавувањето на 
овој оглас.  Доколку тоа не го стори ќе му биде поставен 
привремен застапник дипломиран правник со положен 
правосуден испит Сузана Спасова, стручен соработник во 
Основниот суд во Кочани, кој ќе ги штити неговите права 
и интереси, до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 680/03  (29711)   
Пред Основниот суд во Кочани  се води постапка за 

регресен долг, по тужба на тужителот АД за осигурува-
ње и реосигурување �КЈУБИ Македонија� Скопје, про-
тив тужениот Александар Горгиев од Кочани, ул. 
�Страшо Ербапче� бр. 104, сега на привремена работа 
во Италија, со непозната адреса на престојување. Вред-
ност на спорот 80.506,00 денари. 
Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во 

Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити 
неговите права и интереси во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен при-
времен застапник кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 684/2003.  (29440) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за 
долг, по тужбата на тужителот ДОО �Нова Трговија� 
во стечај од Кочани против тужениот Ѓорги Ангелов 
од Кочани, ул. �Илинденска� бр. 46, сега со непозната 
адреса на престојување во Република Македонија, 
Скопје. Вредност на спорот 61.730,00 денари. 
Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 

во Кочани или постави свој полномошник кој ќе ги 
штити неговите права и интереси, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го 
стори, за привремен застапник ќе му биде поставен 
дипломираниот правник со положен правосуден испит 
Сузана Спасова, стручен соработник во Основниот суд 
во Кочани, кој ќе ги штити неговите права и интереси 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 410/02. (29443) 

__________ 
 
Во Основниот суд во Кочани се води постапка за 

регрес, по тужба од тужителот АД за осигурување 
�Вардар�-Скопје, против тужениот Димовски Горан од 
Кочани, ул. �Никола Вапцаров� бр. 8-3/2, сега со не-
позната адреса во Италија. Вредност на спорот 
143.200,00денари. 
Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 

во Кочани во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот или да постави свој полномошник кој ќе ги 
застапува неговите интереси. Доколку во горе наведе-
ниот рок не се јави или не постави свој полномошник, 
ќе му биде поставен привремен застапник. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 542/03. (29435) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 

право на сопственост, по тужба на тужителите Сретен 
Давидовски и Трајко Давидовски, двајцата од Куманово, 
против тужениот Томислав Николовски на привремена 
работа во Германија и против Република Македонија. 
Бидејќи судот е известен од Министерството за 

надворешни работи дека тужениот Томислав Николов-
ски, не е достапен на наведената адреса во Германија, 
44879 Bohum 5, Levaker Hof 4, на истиот за привремен 
застапник му се назначува адвокатот Славе Илиевски 
од Куманово. Привремениот застапник ќе го застапува 

тужениот во оваа постапка се додека тужениот или не-
говиот полномошник не се појави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 998/2002. 
            (29438) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за утврдување на 

сопственост, по тужба на тужителот Сунца Спасовска од 
Тетово, против тужениот Тихомир Џинлевски од Тето-
во, сега со непозната адреса во Србија и Црна Гора. 
Се повикува тужениот да се јави пред Основниот 

суд во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас. Во спротивно, на именуваниот ќе му биде 
поставен времен старател кој ќе го застапува во текот 
на постапката се до окончувањето на постапката со си-
те права и обврски на странката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1077/03.(29798) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица е заведен спор по 

тужба на тужителот ТД �ОРИФЛЕИМ-КОЗМЕТИКА� 
ДООЕЛ Скопје, против тужениот Митев Стојче со не-
позната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Митев Стојчо да се јави пред 

овој суд во рок од 30 дена, сметано од денот на објаву-
вањето на огласот или во тој рок на судот да му доста-
ви точна адреса. Доколку истиот не се јави во тој рок 
ќе му биде поставен привремен застапник, и тоа Лоре-
та Ѓоргиева од Струмица, стручен соработник при овој 
суд, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се до-
дека тој или пак негов полномошник не се јават пред 
овој суд. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 620/03. (29974) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1518/99 од 05.07.1999 година, во регистарска влошка 
бр. 03005419?-1-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на јтд на Јавното трговско друштво за 
трговија и производство БОКИ-ПРОМ-Стојче Блажев 
и др. јтд увоз-извоз Кочани, ул. �14-та Бригада� бр. 53. 
Со договор од 21.06.1999 година основано е Јавно 

трговско друштво за трговија и производство Боки-
Пром Стојче Блажев и др. јтд увоз-извоз Кочани со се-
диште на ул. �14-та Бригада� бр. 53. 
Содружниците вложуваат по 100,00 денари. 
Содружници се: Стојче Блажев од Кочани и Лозена 

Блажева од Кочани. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 

52.24, 52.25, 52.41, 52.46, 55.11, 55.40, 72.60, 93.02, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.70. 
Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапува во 

свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. 
За обврските на ЈТД секој содружник одговара на 

доверителите непосредно со целиот свој имот и соли-
дарно со другиот содружник. 
Стојче Блажев од Кочани управител на јтд со нео-

граничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1518/1999.         

                                         (29210) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 

125/2003 од 26.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 2-344-0, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на задруга со закон за задруги на Земјоделската 
задруга со неограничена одговорност АГРОПРОИЗВОД 
увоз-извоз Струмица, ул. �Васил Сурчев� бр. 37. 
Овластен застапник е Зоран Стојков од Струмица, 

ул. �Маршал Тито� бр. 102. 
Основачи кои пристапуваат во задругата се: Јован 

Илиев од Струмица, бул. �Маршал Тито� бр. 18-1-3, Коле 
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Илиев од Струмица, бул. �Маршал Тито� бр. 18-1-3 и Зо-
ран Стојков од Струмица, ул. �Маршал Тито� бр. 102. 
Дејности: 01.3, 01.30, 01.1, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 

01.41/3, 01.42, 15.5, 15.51, 15.52, 15.61, 51.11, 51.13, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.2, 51.22, 51.24, 51.33, 51.36, 
51.37, 52.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.35, 51.36, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.56, 51.70, 01.12/1, 01.41/3, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 20.51, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
92.34, 51.43, 51.44, 52.33, 52.44/2, 52.44/4, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 25.24, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.82, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.40,  надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет  со Р. Буга-
рија и Р. Грција, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, продажба на 
странски стоки во консигнациони складишта. 
Целите на задругата се за унапредување на земјо-

делските производи. 
Одговорноста на задругарите е лично и неограничено. 
Одлуките ќе се објавуваат на огласна табла во За-

другата. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 125/2003.         

                                         (29211) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3786/2003 од 10.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053321?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЗОКО 
КОМПАНИ УНИВЕРЗАЛ експорт-импорт ДООЕЛ Го-
стивар, ул. �Кеј Вардар� бр. 2/1-5. 
Основач е Зоран Цветковски. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 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, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, застапување, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патни-
ци, консигнација. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот и средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Зоран Цветковски, управител 
со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3786/2003.                         (27201) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3876/2003 од 08.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053411?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговското друштво 
за промет и услуги ЗОРА и ДДДД ДООЕЛ Скопје, с. 
Вучидол, ул. �101� бр. 4а, Скопје. 
Дејности: трговија на големо: 50.30/1, 50.30/2, 

50.40, 50,40/1, 50.40/2, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.66, 51.70, трговија на мало: 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, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, услуги: 55.30/1, 
55.30/2, 60.23, 60.24, 63.40, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт, меѓународен транспорт на стоки и услуги, посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, застапување 
на странски фирми, меѓународна шпедиција, продажба 
на странска стока во консигнациони складишта. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Зорка Петрушевска, управител 
без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3876/2003.                         (27203) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3821/2003 од 10.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053356?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Трговското 
друштво за градежништво, трговија и услуги БЕРА-КО 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. �Г. Стојчевски� бр. 14, Те-
тово. 
Основач е Зеќирија Зеќири од Тетово, с. Речица. 
Дејности: 45.11, 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, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.47, 52.26, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.16, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 60.21, 60.22, 
60.23, 74.14, 74.78, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.21, 
63.40, 65.12/3, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 
71.32, 74.40, 74.13, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во надворешна 
трговија, реекспорт, малограничен промет со соседни-
те земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот 
сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува со неограничени овластувања и целосна одго-
ворност. 
Управител е Зеќирија Зеќири, со неограничени ов-

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

3821/2003.                         (27204) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3849/2003 од 09.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053384?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за гра-
дежништво, производство, трговија и услуги ФОКУС 
МЕТАЛ-СЃ ДООЕЛ, ул. �11 Октомври� бр. 23б/7, 
Скопје. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,5 1.42/2, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.50, 55.11, 
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55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 
45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83 , 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 
93.02, 93.04, 22.22,22.23, 22.25, 22.14, 71.40, 92.31/1, 
92.32, 74.81, 10.10, 10.20, 11.10, 13.10, 13.20, 13.20/1, 
14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање, посредување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. 
Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транс-
порт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, тури-
стички работи во странство, меѓународна шпедиција, 
изведување на градежни работи во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Драгоманов Ѓор-

ѓи, управител без ограничувања. 
Единствен содружник е ТД ФОКУС МЕТАЛ Сто-

јанче и Ѓорѓи ДОО Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3849/2003.                         (27205) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4121/2003 од 09.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053655?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија, услуги и спортски активности ЦЕНТРАЛ-ВГ 
ДОО Скопје, ул. �29 Ноември� бр. 40/4-8. 
Дејности: 92.62, 92.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 
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, 561.37, 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, 
51.64, 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, 
52.44/1, 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, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31,70.32, 71.31, 71.34, 72.60, 74.12, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување на странски фирми и посредување, комисио-
на и консигнациона продажба, реекспорт, шпедиција, 
малограничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото го застапува и претставува лицето Влади-
мир Георгиев, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4121/2003.                         (27206) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3969/2003 од 03.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053503?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, промет и услуги ТРЕМ ДООЕЛ - Скопје, 
ул. �Киро Димушков� бр. 20-а, нас. Радишани, Скопје. 
Се врши основање со изјава за основање од 

25.09.2003 година со следните податоци:  
Фирмата гласи: Друштво за производство, промет и 

услуги ТРЕМ ДООЕЛ - Скопје, ул. �Киро Димушков� 
бр. 20-а, нас. Радишани, Скопје. 
Скратен назив на друштвото е: ДПУ ТРЕМ ДООЕЛ 

Скопје. 
Единствен содружник на друштвото е Томи Џатев. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 

20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.14, 36.15, 36.50, 

36.63, 45.42, 45.43, 45.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.24, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.65, 51.70, 52.12, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.46, 
52.48, 71.34, 71.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
За управител на друштвото без ограничување на ов-

ластувањата во застапување како во внатрешниот така 
и во надворешнотрговскиот промет се именува лицето 
Томи Џатев од Скопје, ул. �Киро Димушков� бр. 20-а, 
нас. Радишани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3969/2003.                         (27207) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3923/2003 од 02.10.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02053457?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за одржување и по-
правка на моторни возила , трговија и услуги СЕЈФО 
ДООЕЛ експорт-импорт, Сарај, ул. �20� бр. 78-а. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 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, 51.42/1, 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, 93.05, 
65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 70.31, 63.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 74.20/3, 20.10/1, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 63.40, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, компензациони работи, ре-
експорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај. 
Друштвото во правниот промет 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 свои средства. 
Содружник е Сејфула Рустеми. 
Лице овластено за застапување и претставување а 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Сејфула Рустеми, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3923/2003.                         (27208) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3681/2003 од 17.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053216?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МИА КАРА ТРЕНД ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Рилски Конгрес� бр. 98. 
Основач е Богдановска Васка од Скопје, ул. �Рил-

ски Конгрес� бр. 98. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 17.40, 17.40/1, 

17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 63.40, 70.31, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.05, 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
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ди, консигнациона и комисиона продажба, реекспорт, 
меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен про-
мет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и Ср-
бија и Црна Гора. 
Друштвото во правниот промет со трети лица 

друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. 
Богданоска Васка, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3681/2003.                         (27209) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3869/2003 од 26.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053404?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство и трговија МЕХАНИЗАЦИЈА-УЗУНОВИ ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Томе Арсовски� бр. 49. 
Основачи се: Ристо Узунов, ул. �Божидар Аџија� 

бр. 18 и Сашо Узуновски од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 
32-3/8. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
50.30, 50.10, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 29.40, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 29.32, 29.31, 63.21, 55.30, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 18.24, 01.41, 63.40, 75.20, 74.84, 
70.31, 55.30/1, 55.23, 74.12, 74.40, 01.42, 72.30, 01.25, 
01.21, 52.74, 01.13, 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.71, 
15.72, 52.72, 01.12, 18.24, 01.11, 51.13, 51.19, 60.24, 
63.30, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 01.30, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Ристо Узунов, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3869/2003.                         (27211) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3080/2003 од 09.10.2003 година, во регистарска влош-
ка бр. 02052615?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на Друштвото за трговија ЕМРАБ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. �Прва� бр. 8. 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 

52.27, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.45, 52.44/2, 
52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.53, 51.54, 51.64, 51.65, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.35, 51.22, 63.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, шпедиција, консиг-
нација, малограничен промет со соседните земји. 
Фирмата е основа со акт бр. 01/01 од 14.07.2003 го-

дина.  
Основач на ДООЕЛ е лицето Неџиб Биљали од Ку-

маново, ул. �Прва� бр. 8. 
Неџиб Биљали, управител со неограничени овла-

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

3080/2003.                         (27212) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2427/2003 од 03.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02051964?-6-06-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на ТП Мустафа Асан 
Биљали такси превоз М. МЕНС Скопје, ул. �Војдан 
Чернодрински� бр. 42. 
Основач на ТП е Мустафа Асан Биљали од Скопје, 

ул. �Војдан Чернодрински� бр. 42. 
Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица трго-
вецот-поединец лично одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на трговецот-поеди-

нец е Мустафа Биљали, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2427/2003.                         (27213) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4129/2003 од 13.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053663?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија, угостителство, транспорт, 
градежништво и услуги ЧЕГ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ 
експорт-импорт, с. Чегране, Чегране. 
Седиште: с. Чегране, Чегране. 
Основач е Неџби Зендели од с. Чегране, Чегране. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.24, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.82/1, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.24, 26.22, 
26.23, 26.24, 26.25, 26.30, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 
52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување в 
прометот со стоки и услуги, изведување на инвестици-
они работи во странство со домашни работници, врше-
ње на стопанска дејност во странство, заклучување на 
договори за вршење на инвестициони работи во 
странство, купување на стоки во странство и нивна 
продажба, меѓународно агенциско работење, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Неџби Зендели, управител со неограничени овла-

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

4129/2003.                         (27215) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4081/2003 од 09.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053615?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДИ-ДИ ПРОМ ДОО екс-
порт-импорт Скопје, ул. �Салвадор Аљенде� бр. 19. 
Дејности: 21.23, 21.25, 25.22, 25.24, 37.10, 37.20, 

45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 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, 51.64, 51.66, 
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51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27,52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.34, 72.60, 74.12, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање на странски фирми и посредување, комисиона и 
консигнациона продажба, реекспорт, шпедиција, мало-
граничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото го застапува и претставува лицето Атана-
совски Дејан, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4081/2003.                         (27216) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4004/2003 од 06.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053538?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија, транспорт, гра-
дежништво и услуги КЕТА ХОЛДИНГ ДООЕЛ екс-
порт-импорт, с. Беловиште, Гостивар. 
Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1,15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.31, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.31/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23,45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 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, 
52.44, 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, 71.21,  
74.20/3, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
превоз на патници, застапување и посредување во над-
ворешниот промет, комисионо и консигнационо рабо-
тење, туристички и угостителски услуги, изведување 
на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Единствен основач е Рамадани Дритан од с. Бело-

виште, Гостивар. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет со Рамадани Дритан од с. Бело-
виште, Гостивар, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4004/2003.                         (27217) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3999/2003 од 10.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053533?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Ф и Р ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Иван Аговски� бр. 4. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
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, 51.71, 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, 52.47, 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, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 74.12, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување на странски фирми, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен превоз на стоки и патници. 
Единствен содружник и управител е Ратко Игња-

товски. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3999/2003.                         (27219) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2574/2003 од 10.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 0205211?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за градежен консалтинг АДИНГ ИНВЕСТ ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Кузман Шапкарев� бб. 
Основач е АДИНГ акционерско друштво за произ-

водство, примена и пласман на хемиски материјали за 
градежништво Скопје, �Новоселски пат� бб. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 19.30, 20.10/1, 20.30, 

20.40, 20.51, 20.52, 24.51, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 
24.65, 24.66, 25.21, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 26.82/2, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 
36.50, 36.63, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 
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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 35.12, 35.50, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 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, 50.40/4, 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, 51.43, 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, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници и други услуги што 
се поврзани со меѓународниот транспорт (Меѓународна 
шпедиција, агенциски услуги во транспортот и сл.), из-
ведување на инвестициони работи во странство, заста-
пување на странски лица. 
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Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 

друштвото го застапува Петровски Зоран, управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2574/2003.                         (27220) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1041/2003 од 22.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011773?-3-03-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДОО на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги АПИС-ВЕТ ДОО извоз-увоз 
Делчево, ул. �Солунска� бр. 22. 
Содружници на друштвото се: Слободан Димитров-

ски од Делчево, ул. �Солунска� бр. 22, Миле Симев од 
Делчево, ул. �Маршал Тито� бр. 81 и Владимир Кузма-
новски од Скопје, ул. �Франс Прешерн� бр. 61. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.4, 01.25, 01.30, 

15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.85, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 22.33, 25.22, 
25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.23,  51.31, 
51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.81, 
74.82, 74.83, 80.42, 93.02, 93.05, 93.04, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, застапување и посре-
дување со стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, услуги во врска со меѓународниот 
транспорт како: меѓународна шпедиција, складирање, 
агенциски услуги во транспортот, привремен увоз од-
носно извоз, опрема под закуп-лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Игор Вирчински, управител на друштвото без огра-

ничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1041/2003.  

                                                    (29357) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

971/2003 од 17.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011703?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија увоз-извоз ВИВА ДООЕЛ 
Радовиш, ул. �Партизанска� бр. 30. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.30, 01.41/3, 05.01, 15.12, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2,1 5.84, 
15.87, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/3, 25.22, 25.24, 
26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 
28.51, 36.11, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45,45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.12, 74.20/3, 74.70, 

74.84, 91.01, 93.02, 93.095, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, меѓународен транспорт со патни-
ци и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки 
на консигнациони складишта, продажба на стоки на 
консигнациони складишта, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Верка Лозналиева, управител 
без ограничување. 
Единствен содружник на ДООЕЛ е Верка Лозналиева. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 971/2003.  

                                                    (29359) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1020/2003 од 16.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011752?-8-09-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
и градежни услуги, ВЕКИ-АС увоз-извоз ДООЕЛ Ра-
довиш, ул. �Ѓорче Петров� бр. 107. 
Единствен содружник е Тодоров Ацо од Радовиш, 

ул. �Ѓорче Петров� бр. 107. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.45, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, реекспорт, застапу-
вање на странски фирми. 
Друштвото во правниот промет со трети лица  на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 
За обврските на друштвото единствениот содруж-

ник не одговара. 
Тодоров Ацо од Радовиш, управител на друштвото 

и застапник во надворешнотрговскиот промет без огра-
ничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1020/2003.  

                                                    (29364) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

969/2003 од 17.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011707?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДОО на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги и земјоделство Пацифик Инвест-
менс ДООЕЛ Штип, ул. �Гоце Делчев� бр. 42. 
Единствен содружник е компанија АЛМАКО ПТУ 

ЛТД од Австралија-Њу Саут Велс, со бр. 064 849 163, 
со влог од 2.700 евра или 166.050,00 ден., согласно да-
дената изјава за основање на 26.09.2003 година. 
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, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.32, 15.33, 15.1, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.54, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 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, 51.31, 
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51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 71.31, 71.33, 
72.10, 72.20, 73.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт на стоки, малограничен промет со со-
седните земји, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, привремен извоз односно увоз и опрема под закуп. 
Во  правниот промет со трети лица  друштвото 

истапува во свое име и за своја сметка и одговара со 
целиот свој имот. 
Управители и застапници без ограничување се: 

Алексов Трајче и од Австралија и Стојчевски Стеве 
Јордан. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 969/2003.  

                                                    (29367) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

643/2003 од 10.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011375?-8-09-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ОСОГОВО ГРАДБА ДООЕЛ 
експорт-импорт, ул. �Јордан Стојанов� бб, Пробиштип. 
Се основа: Друштво за производство, промет и ус-

луги ОСОГОВО ГРАДБА ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
�Јордан Стојанов� бб, Пробиштип. 
Скратен назив на друштвото: ОСОГОВО ГРАДБА 

ДООЕЛ експорт-импорт Пробиштип. 
Основач на друштвото е Миле Тасевски од Скопје, 

ул. �Козле 9� бр. 21. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 50.20, 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, 51.45, 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, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 55.11, 55.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 63.12, 70.31, 74.40,74.84, 93.05, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.21, 45.22, 45.25, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.86, 15.88, 15.89, 15.91, 
45.11, 45.24, 45.31, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, меѓународна и внатрешна шпедиција, за-
стапување и претставување во надворешнотрговскиот 
промет, меѓународен транспорт на патници, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Управители во внатрешниот и надворешниот тргов-

ски промет се: Љубе Апостолов, управител со неогра-
ничени овластувања и Миле Тасевски, управител со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 643/2003.  

                                                    (29369) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

924/2003 од 16.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011656?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ТД на Друштвото за производство, 

услуги, трговија на големо и мало Меркатор ДООЕЛ 
увоз-извоз, Свети Николе, ул. �Крсте Мисирков� бр. 46. 
Основач Ванчо Филипоски, ул. �Крсте Мисирков� 

бр. 46, Свети Николе. 
Основачки влог е 2.550 евра или 155.550,00 денари. 
Дејности: 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 

22.23, 22.25, 25.22, 25.24, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.43, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 60.24, 74.12, 74.83, надворешна трговија 
со машини, опрема и уреди, надворешна трговија со 
земјоделски машини вклучувајќи ги и трактори, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, малограни-
чен промет со сите држави кои граничат со Република 
Македонија, реекспорт. 
Управител на друштвото ќе биде Ванчо Филипов-

ски, без ограничувања. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и 

надворешното работење на друштвото е Ванчо Фили-
повски од Свети Николе, ул. �Крсте Мисирков� бр. 46, 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 924/2003.  

                                                    (29371) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

925/2003 од 14.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011657?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на Друштвото за производство, услу-
ги, трговија на мало и големо Го-Дра ДООЕЛ увоз-из-
воз Свети Николе, ул. �Карпошева� бр. 90. 
Основач е Чедомир Цветков, ул. �Kарпошева� бр. 90. 
Основен влог: 2.550 евра или 155.550,00 денари. 
Дејности: 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 

22.23, 22.25, 25.22, 25.24, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10,50.21, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.43, 51.43,51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 60.24, 74.12, 
74.83, надворешна трговија со машини, опрема и уреди, 
надворешна трговија со земјоделски машини вклучувај-
ќи ги и трактори, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, малограничен промет со сите држави кои грани-
чат со Република Македонија, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и 

надворешното работење на друштвото е Чедомир Цве-
тков од Свети Николе, ул. �Карпошева� бр. 90 управи-
тел без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 9251/2003.  

                                                    (29373) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1012/2003 од 15.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011749?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПАНТА увоз-извоз ДООЕЛ 
с. Просениково бр. 238, Струмица. 
Претежна дејност: 52.12, друга трговија на мало во 

продавници со мешовита стока. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.48, 
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52.26, 50.10, 52.30/2, 52.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.55, 51.35, 
51.66, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 01.12/1, 
01.41/3, 18.10, 18.21, 18.22,1 8.23, 18.24, 19.30, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.24, 15.32, 15.33, 
15.81/1, 15.81/2, 92.34, 72.60, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 
92.33, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.82, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.40, 15.61, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, надворешна трговија со прехранбени 
производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во друмскиот сообраќај, продажба на стран-
ски стоки во консигнациони складишта. 
Во правниот промет сом трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
платниот промет со трети лица одговара со целокупни-
от свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зоран 
Иванов, управител и застапник без ограничување. 
Единствен содружник е Зоран Иванов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1012/2003.  

                                                    (29375) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

937/2003 од 01.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011669 -1-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги увоз-извоз ТАМИ ЈТД Гозева Тања и др., 
ул. �Кеј 8 Септември� бр. 89, Радовиш. 
Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 

05.02, 14.21, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.89, 15.91, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/2, 18.22, 19.30, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 26.51, 26.61,2 6.64, 36.11, 
36.14, 45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 
51.21, 51.34, 51.35, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 72.30, 72.60, 
74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени производи, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки и консигнациони складови, застапување и посре-
дување во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка, а содружниците 
одговараат солидарно со целиот свој имот. 
Овластен застапник е Гозева Тања од Радовиш, без 

ограничување. 
Основачи се: Гозева Тања и Гозева  Гурга од Радо-

виш. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр.937/2003.  

                                                    (29377) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1029/2003 од 21.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011761?-3-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДОО на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги увоз-извоз ТЕКС-МАШИНЕС 
ДОО Струмица, ул. �Младинска� бр. 24. 
Единствени содружници се: Пурсанидис Евангелос 

од Периас, Р. Грција и Киртсиос Стаматис од Солун, Р. 
Грција. 
Седиште: ул. �Младинска� бр. 24, Струмица. 
Управител и застапник е Пурсанидис Евангелос од 

Перис, Р. Грција, со неограничени овластувања и за-
стапник во надворешнотрговскиот промет сом трети 
лица без ограничување. 
Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/2, 

17.60, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 29.40, 

29.54, 29.55, 29.71, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.37, 5.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 
63.12, 71.34, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, малограничен промет со соседните држави, ме-
ѓународен транспорт на патници и стоки, консигнацио-
ни работи, меѓународна шпедиција, реекспорт и посре-
дување, застапување на странски фирми. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1029/2003.  

                                                    (29378) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1004/2003 од 20.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011736?-8-09-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица за трговија и услуги 
РА-МА увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. �Енгелсова� бр. 
33, Штип. 
Друштвото е основано со изјава за основање од 

08.10.2003 година, а основач е Раде Донев од Штип. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 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, 
51.56, 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, 52.49, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
71.33, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, малограничен промет со соседни-
те земји, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници во патниот сообра-
ќај, застапување на странски правни и физички лица, 
продажба на странска стока од складишта и консигна-
ција, комисиона продажба, работи на посредување во 
внатрешнотрговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, 

друштвото ќе го застапува лицето Раде Донев од 
Штип, управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1004/2003.  

                                                    (29379) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1027/2003 од 21.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011759?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица за производство, трго-
вија и услуги ИМПЕРИАЛ-ЛС ДООЕЛ Штип, ул. �Ва-
сил Доганџиски� бр. 26. 
Основач и единствен содружник на друштвото е: 

Санда Спасова од Штип, ул. �Васил Доганџиски� бр. 26. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го застапува Санда Спасова, управител 
без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Дејности: 14.11, 14.21, 15.32, 15.52, 15.61, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 18.21, 18.22, 19.30, 20.30, 
20.40, 21.12, 45.11, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.41, 45.42, 
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45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, надворешна трговија со прехран-
бени производи, меѓународни агенциски услуги, мало-
граничен промет со сите соседни држави, реекспорт. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1027/2003.  

                                                    (29381) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1018/2003 од 21.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011750?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги БОР-ПРОМЕТ ДООЕЛ 
Штип, ул. �Солидарност� бр. 29. 
Основач и единствен содружник на друштвото е: 

Љупчо Цоневски од Штип, ул. �Солидарност� бр. 29. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го застапува Љупчо Цоневски, управител 
без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Дејности: 01.21, 01.30, 14.11, 14.21, 15.32, 15.51, 

15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 18.21, 
18.22, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 45.31, 45.41, 
50.10, 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42./1, 51.42/2, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 5.42, 52.43, 52.46, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 65.12/3, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, надворешна трговија со прехран-
бени производи, меѓународни агенциски услуги, мало-
граничен промет со сите соседни држави, реекспорт. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1018/2003.  

                                                    (29382) 
__________  

Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
904/2003 од 07.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011636?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги БРАНЕ ДООЕЛ Св. Николе, 
ул. �Ванчо Ангелов� бр. 25. 
Скратеното име гласи: Бране ДООЕЛ Св. Николе. 
Единствен содружник-основач и управител со нео-

граничени овластувања е Стоиловски Живко од Св. 
Николе, ул. �Ванчо Ангелов� бр. 25. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во правниот про-
мет друштвото одговара со сите свои средства. 
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, 01.13/1,0 1.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.54, 51.66, 
51.70, 51.11, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 70.20, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, надворешна трговија со прехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 904/2003.  

                                                    (29385) 
__________  

Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
996/2003 од 10.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011728?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-

стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АГРОЛИН ДООЕЛ увоз-из-
воз, ул. �Коста Бозов� бр. 27, Струмица. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.22, 
01.23, 01.24, 01.30, 01.42, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.11, 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, 51.40, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 
65.22, 74.60, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, надворешна трговија 
со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, за-
стапување и претставување, реекспорт, консигнациона 
продажба на стоки од увоз, вршење работи со посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет, малограничен 
промет со Грција и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Николова Нада од Струмица, управител со неогра-

ничени овластувања при застапувањето на друштвото. 
Николова Нада, застапник во надворешнотрговскиот 
промет со неограничени овластувања. 
Единствен содружник е Панзов Лоренс од Струмица. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 996/2003.  

                                                    (29385) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

994/2003 од 10.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011726?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЏИОР увоз-извоз ДООЕЛ с. 
Василево, бр. 69, Василево. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 

01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 
15.43, 15.51, 15.52,1 5.611 5.72, 15.81/1, 15.82/1, 15.91, 
15.98/2,1 8.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.52, 28.72, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 
45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.23, 60.22, 
60.24, 63.11, 63.12/3, 71.10, 71.34,7 4.12, 74.70, 74.82, 
92.34, 70.20, 70.31, 74.40, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, услуги на меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Управител и застапник на друштвото е Ѓорѓи Јанев 

во надворешниот трговски промет со неограничени ов-
ластувања. 
Единствен содружник е Јанев Ѓорги од Василево. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 994/2003.  

                                                    (29389) 
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Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1005/2003 од 15.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011737?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Мисион-З ДООЕЛ увоз-из-
воз Штип, ул. �Солидарност� бр. 9/9. 
Основач на друштвото е Зоран Тасков од Штип. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то ќе го застапува Зоран Тасков, управител без ограни-
чување.  
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. Во 
правниот промет друштвото настапува во свое име и за 
своја сметка. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/21, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 
36.14, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.11, 51.12, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43/1, 
51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 
52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.40, 63.11, 63.12, 70.12, 71.34, 72.60, 74.14, 
74.81, 74.84, 93.02, 93.01, 93.05, 52.12, 51.62, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, надворешна 
трговија со прехранбени производи, застапување на 
странски фирми, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен 
промет со Р. Бугарија и Р. Србија. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1005/2003.  

                                                    (29387) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

651/2000 од 26.05.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 03007765?-1-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ЈТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги АГРО ПАНТЕЛЕЈ, Ване Тодосиев и 
Сузана Тодосиева јтд Кочани, ул. �Димитар Лазаров�бб. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.30, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.98, 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31,5 1.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22,5 2.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30/1, 55.40, 55.51, 60.22, 
60.23, 60.24, 71.40, 74.70, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, малограни-
чен промет со Република Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија. 
Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 

застапник Сузана Тодосиева, застапник без ограничу-
вања. 
Друштвото во надворешниот промет ќе го застапу-

ва застапник Сузана Тодосиева, застапник без ограни-
чувања. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 651/2000.  

                                                    (29390) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

972/2003 од 16.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011704?-6-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ТП на Трговец поединец Зоранчо 
Младен Веселинов ТП, ул. �Митрашинска� бр. 6, Штип. 

Основач е лицето Зоранчо Веселинов од Штип, ул. 
�Митрашинска� бр. 6. 
Седиштето на ТП е на ул. �Митрашинска� бр. 6, 

штип. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 50.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица ТП одговара лично со целиот свој имот. Во прав-
ниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и 
за своја сметка. 
Овластен потписник е лицето Зоранчо Веселинов 

од Штип, ул. �Митрашинска� бр. 6. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 972/2003.  

                                                    (29393) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

987/2003 од 16.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011719?-8-03-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на Трговското друштво за вработува-
ње на инвалидни лица за производство и трговија АДА 
1 ДООЕЛ Штип, нас. �Баби 5�, Штип. 
Единствен содружник е Станомир Колев од Штип, 

ул. �Ратко Јовановиќ� бр. 53. 
Вложува 2.500 евра или 155.000,00 денари основни 

средства. 
Не одговара. 
Единствениот содружник Станомир Колев е упра-

вител и застапник во надворешнотрговскиот промет со 
неограничени овластувања.  
Целосна одговорност. 
Дејности: 15.98, 15.31, 15.32, 15.33, 55.11, 55.30, 

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.445, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 987/2003.  

                                                    (29396) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1007/2003 од 14.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011739?-8-03-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија со увоз-извоз БАЏУКОВИ 
ДООЕЛ, Ново Село, ул. �29 Ноември� бр. 15. 
Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 

01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.32, 15.33,1 5.93, 
20.10, 20.30, 20.40, 21.21, 26.21, 26.61, 50.10, 50.30, 51.11, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.5, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.38, 51.53, 51.54, 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, 52.44, 
52.45, 52.46, 5.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.30, 71.10, 74.14, 74.40, 60.24, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија и грција, реекспорт, меѓунаро-
ден превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
услуги на меѓународна шпедиција, посредништво, врше-
ње комисиони работи во областа на прометот на стоки и 
сообраќајот и сл. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Единствен содружник на друштвото е Љупчо Баџу-

ков од Ново Село, ул. �29 Ноември� бр. 15, кој е упра-
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вител и застапник на друштвото во надворешнотргов-
скиот промет со неограничени овластувања. 
За обврските на друштвото единствениот содруж-

ник не одговара. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1007/2003.  

                                                      (2398) 
__________  

Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
997/2003 од 15.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011729?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги МЦ-СТРЕЛА 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Лакавица, Штип. 
Основач на друштвото е Цвета Николова од Штип. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то ќе го застапува управителот без ограничување-Цве-
та Николова од Штип. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 15.98/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 36.12, 45.42, 
45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.51, 51.53, 51.57, 61.61, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 70.12, 71.34, 74.81, 74.84, 93.01, 93.02, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, застапување 
на странски фирми, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен 
промет со стоки и патници со Р. Бугарија и Р. Србија. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 997/2003.  

                                                    (29402) 
__________  

Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1019/2003 од 16.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011751?-8-06-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, 
производство, трговија и услуги увоз-извоз ЛИБЕРТИ 
ДООЕЛ Струмица, ул. �Климент Охридски� бб. 
Единствен содружник е Василев Николчо од Стру-

мица, ул. �Ленинова� бр. 73/2/3. 
Седиште: ул. �Климент Охридски� бб, Струмица. 
Управител и застапник е Василев Николчо од Стру-

мица, со неограничени овластувања и застапник во 
надворешниот промет со трети лица без ограничување. 
Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43/1, 51.42/2, 51.45, 51.53, 51.54, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 5.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 72.60, 55.11, 55.12,6 0.21, 
61.23, 63.12, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, малограничен промет со соседните држави, ме-
ѓународен транспорт на патници и стоки, консигнацио-
ни работи, реекспорт и посредување, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1019/2003.  

                                                    (29404) 
__________  

Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
962/2003 од 10.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011694?-3-03-000, го запиша во трговскиот реги-

стар основањето на Сервисот за апарати за домаќинс-
тво ДЕНИ ТП Перица Ѓорги Велковски, ул. �Пионер-
ска� бр. 33, Свети Николе. 
Се основа со изјава од 06.10.2003 година, основач е 

Перица Велковски од Свети Николе, со стан на ул. 
�Пионерска� бр. 33. 
Деловното седиште на е на ул. �Пионерска� бр. 33, 

Свети Николе. 
Дејности: 52.72, поправка на електрични апарати, 

52.72/1, поправка на електрични апарати за домаќинс-
тво, 52.72/2, поправка на радио и ТВ апарати и уреди. 
Во правниот промет ТП истапува а свое име и за 

своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
ТП одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување на ТП во внатреш-

нотрговскиот промет со Перица Велковски, овластен за 
застапник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 962/2003.  

                                                    (29408) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

947/2003 од 10.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011679?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на Друштвото за угостителство и тр-
говија ЦУЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Берово, ул. �Страшо 
Пинџур� бр. 7/а. 
Основање на ДООЕЛ. 
Единствен содружник е Дракалски Славчо од Беро-

во, ул. �Страшо Пинџур� бр. 7/а. 
Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.51, 15.52,1 5.61, 15.81,1 5.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.61, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.36, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.66, 51.70, 52.1, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 65.12/3, 93.02, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, малограничен промет со Р. Бугари-
ја,. меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, 
комисиона и консигнациона продажба, меѓународна шпе-
диција, посредување и застапување во надворешнотргов-
ски промет, застапување а странски фирми. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Дракалски Славчо од Берово, 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 947/2003.  

                                                    (29409) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

878/2003 од 30.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011610?-8-06-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, услуги, превоз и трговија НИКОПРЕВОЗ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. �Стив наумов� бр.27. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15,82/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.30, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.53, 51.43, 51.54, 36.13, 52.11, 52.12, 52.21, 
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52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 5.47, 52.62, 52.63, 20.10/1, 36.14, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 5.72/1, 52.72/2, 51.45, 
52.33, 52.45, 51.21, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, надворешна трговија со прехранбени 
производи, внатрешна и меѓународна шпедиција, вр-
шење на комисиони работи, реекспорт, услуги во меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 
За управител и застапник на друштвото во надво-

решнотрговскиот промет се именува лицето Никола 
Атанасов, без ограничување, кое лице е и единствен 
содружник на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 878/2003.  

                                                    (29411) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

993/2003 од 16.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011725?-8-09-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градеж-
ништво и трговија АЦЕ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Зрновци. 
Друштвото е основано со договор за основање бр. 

01/2003 од 07.10.2003 година, а основач е Дончевски 
Драги од с. Зрновци, општина Зрновци. 
Дејности: 45.11, 45.12, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 

45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 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, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 
52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени производи, малограничен промет со сосед-
ните држави, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, услуги што се во врска со меѓународниот транс-
порт како: меѓународна шпедиција, складирање, агенци-
ски услуги во транспортот, привремен извоз односно 
увоз на опрема под закуп-лизинг. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Коцев Александар од с. Зрновци, општина Зрновци 

е управител на друштвото и застапник во надворешни-
от промет со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 993/2003.  

                                                    (29413) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1013/2003 од 15.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011745?-3-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и ус-
луги АНАБЕЛА ДОО Штип, ул. �Карл Маркс� бр. 42. 
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, 5.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 
21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.52,  36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 

51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.56, 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, 52.46,5 2.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
66 0.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 
21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 14.21, 14.22, 
01.01, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, надворешна трговија со прехранбени производи, 
меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на 
стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони 
складишта и реекспорт. 
Во свое име и за своја сметка одговара основачот. 
Основачи се Адријана Монева и Емилија Дончева, 

кој е и управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1013/2003.  

                                                    (29415) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

956/2003 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011688?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги БЕЛАРОЛ ДООЕЛ увоз-из-
воз Штип, ул. �Џемал Бједиќ� бр. 44, Штип. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 582.23,5 2.25, 52.26, 

52.12, 52.24, 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, 
50.10, 50.50, 18.22, 74.84, 60.23, 60.24, 74.84, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.40, 63.30, 51.21, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.31, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.64, 51.70, 21.22, 21.21, 21.23, 15.32, 15.98/2, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, 
застапување на странски фирми, посредување во надво-
решнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на 
стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет со 
Бугарија, консигнација и консигнациона продажба на 
производи од странски производители. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара сите свои средства. 
Единствен содружник е Дарко Атанасов од Штип 

со изјава за основање на ДООЕЛ. 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-

ски промет ќе го застапува Донка Атанасова, управи-
тел со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 956/2003.  

                                                    (29417) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

910/2003 од 01.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011642?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МОН ГОР ДООЕЛ Кочани, 
ул. �Кирил и Методија� бр. 74. 
Основач-единствен содружник е Иванов Јорданчо 

од Кочани. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.81/2, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 25.21, 25.22, 25.23, 36.22, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, надво-
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решна трговија со непрехранбени производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, пре-
воз на стоки и патници во меѓународниот патен соо-
браќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
со стоки и услуги со Република Бугарија, Србија и Цр-
на Гора, Грција и Албанија, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Иванов Јорданчо, управите и застапник со неогра-

ничени овластувања во управувањето и застапувањето 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 910/2003.  

                                                    (29420) 
__________ 

 
Oсновниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

957/2003 од 07.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011689?-3-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ДОО на Друштвото за производс-
тво, услуги и трговија СТУДИО ФАНТАЗИЈА ДОО 
Струмица, ул. �Младинска� бр. 93. 
Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 50.10, 50.20, 

50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 72.50, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, малограничен промет со Грција и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка без ограничува-
ње.  За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Основачите не одговараат.  
Димитова Емилија, управител без ограничување. 
Димитрова Емилија, управител-застапник во вршење 

на надворешнотрговскиот промет без ограничување. 
Содружници на друштвото се: Бабулова Нада од 

Струмица, ул. �Младинска� бр. 93 и Димитрова Емили-
ја од Струмица, ул. �Јанко Цветинов� бр. 52-2/8. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 957/2003.  

                                                    (29426) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 580/2003 од 01.07.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02050117?-4-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги УНВЕ АД увоз-извоз Скопје, ул. 
�Перо Наков� бр. 60. 
Име: Друштво za производство, трговија и услуги 

УНВЕ АД увоз-извоз Скопје, ул. �Перо Наков� бр. 60. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 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, 51.41, 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, 52.44/3,5 2.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.82, 
92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.43, 

74.40,  надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, реекспорт, привремен увоз, долгорочна произ-
водна кооперација, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија, консигнациска 
продажба на стоки. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

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

580/2003.                                   (29621) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4191/2003 од 29.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053725?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги БИП-ТРЕИД ДОО 
Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 128. 
Основната главнина на друштвото изнесува 153.000,00 

денари или во противвредност од 2.500,00 евра. 
Основачи во друштвото се: Најдов Лазар од Него-

тино, со стана на ул. �Едвард Кардељ� бр. 4 и Најдова 
Цветанка од Неготино, со стана на ул. �Едвард Кар-
дељ� бр. 4. 
Најдов Лазар вложува опрема во износ од 

146.900,00 денари во противвредност од 2.400 евра, 
Најдова Цветанка вложува опрема во износ од 6.100,00 
денари или 100 евра. 
За управител во друштвото се именуваат двајца 

управители: Најдов Лазар - управител со неограничени 
овластувања и Најдова Цветанка - управител со неогра-
ничени овластувања. 
Дејности: 15.52, 15.81, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 

15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45,50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45,5 2.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 71.32, 71.34, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4191/2003.                                   (29622) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4248/2003 од 30.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053782?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ДОО на едно лице на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ХРИС-ФИЛ Мирослав 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Романовце. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-

ги ХРИС-ФИЛ Мирослав ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, с. Романовце. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.23, 
18.24, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.32, 45.41, 
45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.53, 
51.61, 51.62, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
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52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 
71.10, 74.81, 74.82, 92.33, 92.34, 93.02,  надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Мирослав Алексовски - управител со неограничени 

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

4248/2003.                                     (29623) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4363/2003 од 31.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053897?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за услуги и трговија СИТИ СС ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, с. Ново Село, ул. �3� бр. 15. 
Фирма: Друштво за услуги и трговија ИСТИ СС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Седиште: с. Ново село, ул. �3� бр. 15. 
Основач е Никола Степаноски од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 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, 51.6, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.84, 93.01, 93.05,  надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, застапување и посреду-
вање, превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
браќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски соо-
браќај, малограничен промет со СЦГ, Бугарија, Грција и 
Албанија. 
Во правниот промет истапува во свое име и за своја 

сметка, а за преземените обврските одговара со сите 
свои средства. 
Управител е Валентина Степаноска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4363/2003.                                   (29624) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4492/2003 од 31.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02054026?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Трговското друштво за градежништво, проектирање, 
трговија и услуги НИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-
извоз Тетово, ул. �И.Р.Лола� бр. 207, Тетово. 
Основач е Ѓорѓи Никлевски од Тетово, ул. �И.Р.Ло-

ла� бр. 207. 
Управител е Ѓорѓи Никлевски од Тетово, ул. 

�И.Р.Лола� бр. 207. 
Дејности: 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 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, 51.13, 
51.15, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 74.14, 74.30, 74.40, 74.84, 63.30,  изведува-
ње градежни работи во странство, посредување во про-
метот со стоки и услуги, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските со 
целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4492/2003.                                   (29625) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4163/2003 од 20.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053697?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ХЕМИК-ТИМ ДОО увоз-из-
воз Скопје, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 70-б, локал бр. 30. 
Дејности: 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 

21.25, 24.12, 24.30, 24.66, 26.30, 26.40, 28.12, 28.52, 
28.63, 28.75, 36.11, 36.12, 36.62, 45.11, 45.25, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 50.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23,6 0.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.34, 
71.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.04, 93.05,  
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување на странски фирми, реекспорт, консигнација, 
посредување во надворешнотрговскиот промет, мало-
граничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и Ју-
гославија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки 
и услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

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

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Христов Димитар - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4163/2003.                                   (29626) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4251/2003 од 30.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053785?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП Бутик ТЕМПО 
ТРАДЕ Бедри Фаузи Демири Тетово, Комплекс Ловец, 
лок. бр. 41. 
Основач е Бедри Фаузи Демири од Тетово, населба 

Дреновец 31. 
Фирма: ТП Бутик ТЕМПО ТРАДЕ Бедри Фаузи Де-

мири. 
Седиште: Тетово, Комплекс Ловец лок. бр. 41. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
За управител на ТП се одредува Бедри Демири од 

Тетово. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица пре-

земени во текот на работењето одговара ТП лично со 
целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4251/2003.                                   (29627) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4079/2003 од 23.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053613?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за транспорт, трговија и услуги ЕМИН-ТРАНС ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Дебар, ул. �1-ви Мај� бр. 2. 
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, 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, 
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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, 
52.42,5 2.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 74.84, 93.05,  
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње и посредување во прометот со стоки и патници, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

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

вара со целокупниот имот. 
Семије Баланца - управител без ограничување во 

внатрешен промет. 
Семије Баланца - управител без ограничување во 

надворешен промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4079/2003.                                   (29628) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3933/2003 од 26.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053467?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија, услуги, промет на големо и мало и производс-
тво ФОТО 5 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Палмиро То-
љати� бр. 21, Скопје. 
Основање на ТД. 
Основач се Саве Богдановски и Новица Алексовски. 
Име на фирма: Друштво за трговија, услуги, промет 

на големо и мало и производство ФОТО 5 ДОО увоз-
извоз Скопје. 
Седиште:  ул. �Палмиро Тољати� бр. 21, Скопје. 
Дејности: 15.81, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98, 18.22, 

18.23, 24.30, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 50.50, 52.33, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.45, 51.70, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.23,6 0.24, 74.40, 74.81, 74.84, 92.11, 
92.12, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување, реекспорт и меѓуна-
роден транспорт. 
Во правниот промет настапува во свое име и за сво-

ја сметка, а за обврските одговара во висина на вложе-
ните средства. 
Управител без ограничување е Новица Алексовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3933/2003.                                   (29629) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

948/2003 од 07.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011680?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија на големо и мало, сообраќај и услуги СИБ 
ЏАН НЕР ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. �Панче Кара-
ѓозов� бр. 49. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.11, 21.12, 

21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.30/3, 50.40/4, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со соседните земји, посредување и застапување 

на странски фирми, комисиона продажба, транспорт на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети лица од-

говара со сите свои средства. 
Друштвото за производство, трговија на големо и 

мало, сообраќај и услуги СИБ ЏАН НЕР ДОЕЛ увоз-
извоз Штип, во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Демирал Мехмедов - управител без 
ограничувања. 
Единствен содружник на друштвото е Демирал 

Мехмедов, со основен влог од 152.500,00 денари или 
2.500 евра. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 948/2003. 
                                                                            (29490)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
890/2003 од 30.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011622?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги КОКАН-ПРОМЕТ М ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Градошорци бр. 7, Василево. 
Претежна дејност: 01.21- одгледување на говеда, 

производство на млеко. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.24, 

52.27, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.44/3, 52.48, 52.47, 52.26, 52.74, 52.62, 50.10, 
50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.35, 51.66, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 51.70, 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, 45045, 27.21, 27.22, 28.11, 
28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.42, 01.30, 15.11, 
15.12, 15.13, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Грција и Бугарија, ре-
експорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, услуги во меѓународен транс-
порт на стоки и патници, застапување на странски фир-
ми, продажба на стоки од консигнациони складови. 
Во правниот промет со трети лица ДПТУ КОКАН-

ПРОМЕТ М ДООЕЛ увоз-извоз од с. Градошорци бр. 
7, Василево, настапува во свое име и за своја сметка, за 
обврските сторени во платниот промет е Јанева Савета 
- управител и застапник без ограничување. 
Единствен содружник е Јанев Никола.  
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 890/2003. 
                                                                            (29491)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
913/2003 од 26.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011645?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги увоз-извоз МАР-КОМ ДООЕЛ 
Злетово ул. �Јане Сандански� бр. 2. 
Единствен содружник е Митева Магдаленка с. До-

брево, Пробиштип. 
Седиште: ул. �Јане Сандански� бр. 2. 
Управител и застапник е Митева Магдаленка од с. 

Добрево со неограничени овластувања во надворешно-
трговскиот промет со трети лица. 
Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2,  15.82, 20.10/1, 20.10/2, 
20.40 20.51, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
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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, 51.61, 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, 51.44/3, 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, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните држави, меѓу-
народен транспорт на патници и стоки, консигнациони 
работи, меѓународна шпедиција, реекспорт и посреду-
вање, застапување на странски фирми. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 913/2003. 
                                                                            (29492)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
989/2003 од 10.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011721?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги и 
трговија со увоз-извоз Варизелев, ДООЕЛ Струмица 
ул. �Младинска� бр. 135. 
Друштво за услуги и трговија со увоз-извоз Варизе-

лев ДООЕЛ Струмица ул. �Прохор Пчински� бр. 5. 
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 

63.30, 63.40, 71.10, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 93.02, 
93.05, 51.11, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.31, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/3, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 01.12, 01.12/2, 20.40, 21.21, 
25.22, 26.61, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија и Грција, ре-
експорт, меѓународен превоз на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, услуги на меѓународна шпедици-
ја, посредништво, вршење комисиони работи во обла-
ста на прометот на стоки и сообраќајот и сл. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 
За обврските кон трети лица друштвото одговара со 

сиот свој имот. 
Единствен содружник на друштвото е Катина Вари-

зелева од Струмица ул. �Младинска� бр. 135, која е и 
управител и застапник на друштвото во надворешнотр-
говскиот промет со неограничени овластувања во прав-
ниот промет со трети лица и во надворешнотрговскиот 
промет. 
За обврските на друштвото единствениот содруж-

ник не одговара. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 989/2003. 
                                                                            (29493)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
914/2003 од 26.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011646?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и 
услуги КИКО-ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. 
�Стив Наумов� бр. 14, Општина Струмица. 
Содружник - основач е Делевски Кирче од Струми-

ца ул. Стив Наумов� бр. 14. 
Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 

50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
510.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 

55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21,  74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Грција и Бугарија, меѓуна-
роден превоз на стоки во патниот сообраќај, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови, комисио-
на продажба, застапување на странски фирми, меѓународ-
на шпедиција, вршење на работа во посредување во над-
ворешно-трговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со целокупниот свој имот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Управител и застапник во надворешнотрговскиот 

промет е Делевски Кирче од Струмица ул. �Стив Нау-
мов� бр. 14, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 914/2003. 
                                                                            (29494)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
928/2003 од 14.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011660?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП на Трговецот-поединец Ефтимчо Кирчо 
Атанасовски ТП Кочани ул. �Маршал Тито� бр. 87. 
Основач е Ефтимчо Кирчо Атанасовски од Кочани. 
Дејност: 63.30. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети лица тр-

говецот-поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Ефтимчо Атанасовски - овластен потписник. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 928/2003. 
                                                                            (29495)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр 
153/2003 од 26.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-14326-0, го запиша во трговскиот регистар уписот 
на ПЗО на Приватната здравствена организација-аптека 
ФАРМАКОН - 03 Делчево ул. �Пере Тошев� бр. 71. 
Приватната здравствена организација-аптека ФАР-

МАКОН - 03 Делчево, е основана со акт за основање 
бр. 01/2003 од 29.08.2003 година, а основач е Стојчев-
ски Горан од Делчево. 
Дејност: 52.31 - аптеки. 
Во правниот промет со трети лица приватната 

здравствена организација-аптека истапува во свое име 
и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со 
сиот свој имот - потполна одговорност. 
Во правниот промет со трети лица здравствената 

организација ќе ја застапува Стојчевски Горан дире-
ктор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд  во Штип, Срег. бр. 153/2003. 
                                                                            (29497)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
979/2003 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011711?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Трговското друштво за вра-
ботување на инвалидни лица РАКЕС-ОМП ДОО Штип 
ул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 4/2. 
Основачи на друштвото се: Кескинов Ристо и Аце 

Рамбабов и двајцата од Штип. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот друштвото одго-

вара со сиот свој имот. 
Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-

то ќе го застапува Давков Ангелчо - управител без 
ограничување. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 
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15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 15.98/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 36.14, 45.42, 
45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.16, 51.11, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.41/2, 51.45, 51.51, 
51.53, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 63.11, 
63.12, 70.12, 71.34, 72.60, 74.14, 74.81, 74.84, 93.02, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, малограничен промет со: Р Бугарија и Р 
Србија, меѓународен превоз на стоки и патници.   
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 979/2003. 
                                                                            (29498)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
984/2003 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011716?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ТОМАНИ РСС ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Сушица бр. 27/А, Ново Село. 
Основач на друштвото е Јанев Томе Никола од с. 

Сушица бр. 27/А, Ново Село, со основачки влог во 
предмети од 3.360 евра или 204.960,00 денари. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 

01.21, 01.22,  01.23, 01.24, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.86, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
37.10, 37.20, 45.42, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 51.40/2, 51.15, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.41, 51.47, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.49, 52.62, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.23, 
63.12, 71.33, 72.20, 72.60, 74.81, 74.82, 93.01, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со: Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција, транспорт на стоки и патници во 
меѓународниот сообраќај, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, вршење на работи во 
посредување во надворешно трговско работење, главна 
дејност на друштвото е 52.12 - друга трговија на мало 
во продавници со мешовита стока. 
Друштвото се основа на на определено време. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

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

свој имот. 
Управител на друштвото со неограничени овласту-

вања е лицето Јанев Никола од с. Сушица бр. 27/А, Но-
во Село.  
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 984/2003. 
                                                                            (29499)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
294/2003 од 27.03.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011027?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ДЕСПОД-М ДООЕЛ Штип ул. 
�Џемал Бејдик� бр. 52/5. 
Дејности: 51.15, 51.16, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 

51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 
52.25, 52.26, 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, 52.50, 52.62, 52.63, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и патници, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји, 
меѓународен превоз на стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети лица од-

говара со сиот имот. 
Деспотов Димитар - управител без ограничување. 
  Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 294/2003. 
                                                                            (29501)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
938/2003 од 10.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011670?-8-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на друштвото со ограничена 
одговорност од едно лице на Друштвото за меѓунаро-
ден транспорт и шпедиција СТЕФАНМИК ДООЕЛ с. 
Ерџелија - Свети Николе. 
Фирма: Друштво за меѓународен транспорт и шпеди-

ција СТЕФАНМИК ДООЕЛ с. Ерџелија - Свети Николе. 
Седиште: с. Ерџелија - Свети Николе. 
Основач е Трајковски Драган. 
дејности: 60.24, 60.22, 60.21, 60.23, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.16, 561.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.41, 51.42/1, 51.53, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.50, 
52.62,  52.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.45, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, мало-
граничен промет со Бугарија, меѓународен превоз на 
стоки и патници. 
Неограничени овластувања - целосна одговорност. 
Трајковски Драган - управител со неограничени ов-

ластувања и застапник на друштвото во надворешно 
трговското работење со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 938/2003. 
                                                                            (29503)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
1046/2003 од 22.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011778?-8-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги ЕЛИТ ТРЕНД увоз-извоз ДООЕЛ 
Штип бул. �ЈНА� бр. 16/20. 
Основач на друштвото е Ефремчо Трендафилов од 

Штип бул. �ЈНА� бр. 16/20. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.4, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21,  52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27,  52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50,  52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40,  50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
51.40/4, 50.50, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, малограничен промет со соседните држави, превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај, превоз на патници во 
друмскиот сообраќај, посредување и застапување, кон-
сигнации, меѓународна шпедиција. 
Неограничени овластувања - потполна одговорност. 
За управител се именува Ефремчо Трендафилов без 

ограничување во застапувањето во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 1046/2003. 
                                                                            (29504)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
950/2003 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011682?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето согласно со ЗТД на Друштвото за про-
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изводство, трговија на големо и мало и услуги 
ЕСКОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул. �14-та Брига-
да� бр. 88. 
Дејности: 51.3, 51.31, 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, 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, 52.6, 52.62, 
52.63, 74.12, 74.14, 74.15, 17.4, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54, 18.21, 18.22, 18.24, надворешна трговија со ма-
шини, опрема и уреди, надворешна трговија со алатни 
машини, надворешна трговија со градежни машини, 
надворешна трговија со земјоделски производи, надво-
решна трговија со градежен материјал и санитарна 
опрема, надворешна трговија со патнички моторни во-
зила, надворешна трговија со товарни моторни возила, 
надворешна трговија со текстил и производи од тек-
стил, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните држави, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети лица од-

говара со целокупниот свој имот. 
Лицето овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет на друштвото е Гоце Николов од 
Кочани ул. �14-та Бригада� бр. 88 - управител без огра-
ничување. 
Содружникот Гоце Николов од Кочани со стан на 

ул. �14-та Бригада� бр. 88. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 950/2003. 
                                                                            (29505)     

___________  
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

876/2003 од 30.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011608?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги УНСА ДООЕЛ Кочани ул. �Ен-
гелсова� бр. 17. 
Основач е Сашо Крстев од Кочани. 
Дејности: 15.98, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.60, 

18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10, 20.10/1 
20.10/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/21, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.32, 51.33, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 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, 52.42, 52.43,  52.44, 52.44/1, 
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, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети лица од-

говара со сиoт своj имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Сашко Крстев - упра-
вител со неограничени овластувања во застапувањето. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 876/2003. 
                                                                            (29507)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
774/2003 од 05.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011506?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТП на Трговецот - поединец БЕЛИ 
ПРОМ ДАРКО ЉУПЧО АРСОВ ТП Кочани со седи-
ште во с. Бели Општина Кочани. 
Основач на трговецот-поединец е Дарко Љупчо Ар-

сов од с. Бели, Општина  Кочани. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени кон трети лица одговара лич-
но со целиот свој имот. 
Овластен потписник на трговецот-поединец е осно-

вачот Дарко Љупчо Арсов од Кочани. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 774/2003. 
                                                                            (29508)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
754/2003 од 19.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011486?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги БЕЛ-МЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ТЦ, блок А. 
Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 

15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 19.30, 20.40, 25.22, 
28.72, 36.11, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42,  
52.43, 52.44, 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, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.12, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, трговија во малограничен про-
мет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За преземените обврските во прометот со трети ли-

ца друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

земјата, како и во надворешнотрговскиот промет е 
Љупчо Стојмилов - управител без ограничување. 
Основач и единствен содружник во друштвото е ли-

цето Љупчо Стојмилов од Кочани. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 754/2003. 
                                                                            (29509)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
745/03, од 14.08.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011477?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за градежништво, произ-
водство, трговија и услуги ДЕ-КИ Санде 2002 ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Истибања, Виница. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.30, 20.40, 

20.51, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.66, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 
52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со 
стоки и услуги со соседните земји Бугарија, Албанија, Гр-
ција и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со сите 
свои средства. 
Основач на друштвото е Стоименов Санде од с. 

Истибања, Виница, со основна главнина влог во основ-
ни средства во вкупен износ од 2.600.,00 евра или во 
денарска противвредност од 158.600,00 денари. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е лицето Велкова Бран-
ка од с. Истибања, Виница. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 745/03. (29511) 

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

721/03, од 14.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011453?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
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основањето на ДОО на Трговското друштво за вработу-
вање на инвалидни лица, производство и промет ЕКСТ-
РИМ ДОО експорт-импорт Делчево, ул. �Трст� бр. 18. 
Друштвото е основано со договор за основање бр. 

01/2003 од 09.07.2003 година, а основачи се Димитров 
Дарко и Ситновски Ѓорѓи, двајцата од Делчево. 
Дејности: 05.02, 15.32, 15.33, 18.21, 18.22, 18.23, 

45.11, 45.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните држави, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги 
што се во врска со меѓународниот транспорт како ме-
ѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги 
во транспортот, привремен извоз, односно увоз на 
опрема под закуп - лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со сиот свој имот. 
Христовски Дејан од Делчево е управител на друш-

твото и застапник во надворешниот промет со неогра-
ничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 721/03. (29513) 

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

881/03, од 23.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011613?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги увоз-извоз МАКЕЛАН ДООЕЛ 
с. Ораовица, Радовиш. 
Единствен содружник е Борчевски Горанчо, с. Ора-

овица, Радовиш. 
Седиште: с. Ораовица, Радовиш.  
Управител и застапник е Борчевски Горанчо од с. 

Ораовица, со неограничени овластувања и застапник 
во надворешниот промет со трети лица. 
Одговорност: Друштвото одговара со целиот свој 

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

01.41, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.91, 15.98/2, 15.98/1, 20.10/1, 20.40, 45.21/1, 45.21/2, 
45.33, 45.31, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.41, 51.42, 51.45, 51.53, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со соседните држави, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, консигнаци-
они работи, реекспорт посредување, застапување на 
странски фирми. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 881/03. (29514) 

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

790/03, од 01.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011522?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство, тргови-
ја и услуги Лане ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, ул. 
�Кеј на Брегалница� бр. 1-1/9. 
Друштвото е основано со Изјава бр. 01/2003 од 

20.08.2003 година, а единствен содружник е Анакиев-
ска Сања од Делчево. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 25.11, 25.12, 50.10, 

50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 
52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
74.40, 74.83, 80.42, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со соседните држави, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги што се во врска со меѓународниот транспорт како 
меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги 
во транспортот, привремен извоз, односно увоз на 
опрема под закуп, лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

стапник во надворешниот промет со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 790/03. (29516) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. 

Рег. Зг. бр. 75/03 од 27.10.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здру-
жението на граѓани Шотокан - РЈУ Казе - Ха Карате - 
До Клуб �ТАИЏИ КАЗЕ� Сопиште, со седиште во Со-
пиште - Општина Сопиште, ул. �2� бр. 2. 
Цели и задачи на Здружението се: поттикнување на 

омасовувањето, развојот и унапредување на карате 
спортот, координирање и ускладување на програмски-
те активности на членките на клубот, унапредување на 
карате спортот и создавање на услови за поуспешно 
презентирање на карате спортот, го развива и усовршу-
ва системот на натпревари, води грижа за квалитет на 
своите членови и нивно перманентно учество на сите 
карате манифестации, води грижа за одржување и ко-
ристење на објектите во кои ја извршува својата основ-
на дејност-тренингот, се грижи за унапредување на 
здравствената заштита на каратистите, развива сорабо-
тка со Карате федерацијата на Македонија, како и со 
сите карате клубови во државата. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Здружението на граѓани 
Шотокан - РЈУ Казе - Ха Карате До Клуб �ТАИЏИ КА-
ЗЕ� - Сопиште, се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II. - Скопје.            (29210) 

_________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 

Зг. 79/03 од 27.10.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша Здружението 
на граѓани Граѓански центар за нови можности �АБРА-
КСАС� - Скопје со седиште на бул. �Јане Сандански� 
бр. 91/1,  Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: развивање на де-

мократските процеси во регионот преку подигање на 
граѓанската свест и хуманистичкиот индивидуализам, 
создавање на услови за меѓусебна комуникација, едука-
ција и интегрирање на младите припадници на сите на-
ционални заедници во Република Македонија, интегра-
ција на младите граѓани (припадници на различните на-
ционалности) преку заеднички работни ангажмани, ин-
тегрирање во едукативни процеси и пронаоѓање на нови 
заеднички интереси, борба против насилството, оствару-
вање на економски, социјални, културни, граѓански и 
хуманитарни права на младите утврдени со Уставот и 
нивна соодветна застапеност во сите свери на општес-
твеното делување и одлучување, позитивна дискримина-
ција како алтернатива за еднаква застапеност на сите ет-
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нички младински групи во општествените прописи, це-
лосно почитување на личноста на граѓанинот без разли-
ка на полот, расата, вероисповеста, политичкото уверу-
вање, припадноста на националното малцинство, сопс-
твеноста или друг статус, разрешување на конфликти, 
борба против насилство, развивање на мултикултура и 
уривање на постоечките предрасуди како бариера за оп-
штествен развој и културна еволуција на личноста како 
индивидуа, унапредување на условите што овозможува-
ат развој и зачувување на културата во националните 
малцинства заедно со нивната религија, јазик и традици-
ја, решавање на актуелните  прашања за унапредување 
на положбата на младите образовани кадри: студенти, 
апсолвенти, млади дипломци преку создавање на мож-
ности за вработување и самовработување, промоција на 
македонската култура и културите на националностите 
кои живеат во Република Македонија, меѓународна со-
работка, надминување на актуелните меѓунационални 
предрасуди на конфликти преку отворени дебати, триби-
ни и дискусии и мотивирање на младите граѓани за реа-
лизација на постоечките идеи преку вклучување во заед-
ничките креативни проекти. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија и фондации Здружението на граѓани на Граѓан-
скиот ценатар за нови можности �АБРАКСАС� - Скоп-
је, се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29253) 

_________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 17/2003 
година, се запишува Здружението КАРАТЕ КЛУБ 
АЈАКС од с. Дебреше, Гостивар со седиште во с. Де-
бреше, а го застапува неговиот претседател Идрис Аде-
ми од с. Дебреше. 
Работата и активностите на здрушението ќе се од-

несуваат на потикнување, развој и омасовување на ка-
рате спортот, организирање на разновидни форми на 
воспитно образовни и стручни дејности во афирмира-
ње на карате, стручно усовршување на карате работни-
ци, учество на натпревари и др. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (29338) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 
55/2003 од 28.10.2003 година, изврши упис на промени-
те на името на Здружението на граѓани, именувано како 
Клуб за мал фудбал �ПАСКАЛИН-ГЕВГЕЛИЈА� од 
Прилеп така што од Здружение на граѓани Клуб за мал 
фудбал �ПАСКАЛИН-ГЕВГЕЛИЈА� од Прилеп, се пре-
именува во Здружение на граѓани Клуб за мал фудбал 
�ПАСАТЕМПО� од Прилеп, со скратен назив КМФ 
�ПАСАТЕМПО� Прилеп, исто така и промената на се-
диштето на здружението, така што наместо досегашното 
седиште на улица �Киро Пајмакоски� бр. 34 во Прилеп, 
како седиште на здружението се запишува ул.�Марксо-
ва� бб, - Универзална сала �ТУТ-КОМ� во Прилеп. 
Од Основниот суд  во Прилеп.                        (29712)   

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. 

Рег. Зг. бр. 71/03 од 27.10.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здру-
жението на граѓани �Храм на Хипхопот МК�-Скопје, 
со седиште во Скопје, ул. �Скоевска� бр. 1/1-13. 
Цели и задачи на здружението се: промовирање, за-

чувување и унапредување на хипхопот културата како 
стратегија кон здравје, љубов, свесност и богатство, 
едукација од областа на хипхоп културата, организира-
ње на рап настапи, цртање на графити, брејк-денс, бит-
бокс, ди џеј натпревари, интензивирање на деветте еле-
менти на хипхопот и унапредување на образовните, 
здравствените, спортските, културните, хуманитарните 
и социјалните цели. 

Со денот на запишување во регистарот на здруже-
нија и фондации Здружението на граѓани �Храм на 
Хипхопот МК�-Скопје, се стекнува со својство на 
правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (29715) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 383/03 од 31.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги на големо и мало 
�ПЕПЕ КОМЕРЦ 96� извоз-увоз Скопје, со седиште на 
ул. �Ужичка Република� бр. 27-б, со жиро сметка 
300000001125430 при Комерцијална банка АД, и реги-
старска влошка 02032912?-8-01-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (29197) 

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

шение IV. Ст. бр. 481/03 од 03.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за тр-
говија, угостителство, производство и превоз на патници 
НАФКА КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на ул. �Палмиро Тољати� бр. 20, со жиро сметка 
300000001411386 и регистарска влошка 02044820?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (29198) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 392/03 од 28.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет, трговија и услуги 
ЕР-ВИ Виолета и Ердоган ДОО увоз-извоз, со седиште 
на ул. �Дурмиторска� бр. 33-а, со жиро сметка 40110-
601-435312 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки и регистарска влошка 02020197?-3-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (29199) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 532/03 од 03.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
проектирање, инженеринг и промет АНАСКО ДОО 
Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 19/1-31, 
со жиро сметка 40100-601-349114, и регистарска влошка 
1-62946-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (29200) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје со решение IV. 

Ст. бр. 2335/97 од 14/05/2003 година, ја заклучи стечај-
ната постапка над Претпријатието за производство и 
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трговија ЕЛИК увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Методија Митевски� бр. 4/3, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-185358. 
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Изводот од решението да се објави во �Службен 

весник на Република Македонија� и на огласна табла 
на судот. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд во Скопје II � Скопје.       (29308) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II  - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 554/03 од 04.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и промет на големо и мало МАКРУС увоз-
извоз ДОО Скопје, со седиште во с. Радишани, Скопје, 
со жиро сметка бр. 40100-601-164583 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-25568-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.        (29506) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 541/03 од 03.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за транс-
порт, трговија и услуги АЛДО ИС Суад ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на бул. �Македонско 
Косовска бригада�, со жиро сметка број 
300000000594258 и регистерска влошка број 02030822?-
8-09-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (29654) 

_________ 
 
        Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 529/03 од 03.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, трговија и услуги ИРЕНА - 19 Тони ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, со седиште на ул. �1� бр. 87, со жиро сметка 
број 300000000485230 и регистерска влошка број 
020011273?-8-03-000 при регистраторот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (29655) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 520/03 од 03.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ТП Стојчев-
ска Миле Јасмина фризерско студио ЏАСИ со седиште 
на бул. �АСНОМ� бр. 16, со жиро сметка број 210-
0566078501-25 и регистерска влошка број 02046398?-6-
09-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (29658) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 514/03 од 22.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Превоз на 

патници и друмскиот сообраќај Бертон Веби Суљејман 
ДМБ-БУС ТП Скопје, со седиште на ул. �Чаирска� бр. 
110, со жиро сметка број 80700-55174-31 и регистерска 
влошка број 02019082?-6-06-000 при регистраторот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (29713) 

__________ 
 
Врз основа на член 40 и 41 став 2 од Законот за сте-

чај, а на предлог на Одборот на доверители на ДОО 
�Млечен Мел�-Пехчево, стечајниот судија во стечајна-
та постапка свикува собрание на доверители кое ќе се 
одржи на 21.11.2003 година, во сала бр. 1 во Основниот 
суд во Кочани во 12,00 часот, со следниот дневен ред: 
Донесување на одлука за начинот на продажба на имо-
тот на должникот ДОО �Млечен Мел� Пехчево. 
Право на учество на собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.         (29698) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шени Ст. бр. 61/02 од 27.10.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Производно трговско 
претпријатие �ТРИ-БОР� ДОО увоз-извоз Кавадарци, 
со седиште на ул. �Блажо Алексов� бр. 52, со жиро 
сметка бр. 41620-601-29359 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки, регистриран со решение Срег. 
бр. 16058/92 од 04.12.1992 година на Окружниот сто-
пански суд Скопје. 
За стечаен судија се именува Трајана Дуброва, член 

на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Живко Калков од 

Гевгелија, ул. �Кукушка� бб, телефон 034 214-615. 
Се повикуваат доверителите своите побарувања да 

ги пријавата во рок од 30 дена, сметано од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и права на должникот, како и 
доверителите кои имаат разлачни права на недвижно-
стите на должникот што се запишани во јавните книги 
(катастарот), во рок од 15 дена сметано од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, да 
ги пријавата кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања (ис-
питно рочиште) и собрание на доверители (извештајно 
рочиште) на 08.12.2003 година со почеток во 11,00 часот 
во судница бр. 2 во Основниот суд во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (29699) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 41/03 од 14.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТД �ЛАРИСА� 
Јоанис и др. ДОО од Богданци, со седиште на ул. �М. 
Тито� бр. 165 и жиро сметка кај Комерцијална банка 
бр. 300100000007112, но истата не се спроведува зара-
ди немање на имот од кој би се намириле трошоците на 
стечајната постапка и веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (29700) 
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Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 31/03 од 14.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за шпе-
диција, производство, трговија и услуги �УНИШПЕД� 
Ристо и Слободан ДОО од Гевгелија, со седиште на ул. 
�Илинденска� бр. 1/2 и жиро сметка кај Радобанк АД 
Скопје бр. 260000420104380, но истата не се спроведува 
заради немање на имот од кој би се намириле трошоците 
на стечајната постапка и веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (29703) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 115/03 од 05.11.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
транспорт, услуги и трговија САУНДЕРС ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип, ул. �Астибо� бр. 11, Штип, со жиро 
сметка бр. 41400-601-34228 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки, Одделени во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

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

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (29704) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 16/03 од 29.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство и промет �ЛИПСКИ� Марија увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Неготино, со седиште на ул. �Ленинова� бр. 32, со 
жиро сметка бр. 200000009990895 при Стопанска банка 
АД Скопје, Филијала Неготино, регистрирано со реше-
ни Трег. бр. 1699/99 од 24.08.1999 година на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, и истата поради немање на 
имот на должникот не се спроведува и се заклучува. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Службен весник на РМ� 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе 

наведеното решени во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (29705) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 68/03 од 
19.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должни-
кот ДООЕЛ �МЛАД ЗАДРУГАР� од М. Брод и истата не 
се спроведува поради немање средства за стечајна маса и 
се заклучува стечајната постапка над наведениот долж-
ник, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (29708) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 91/03 од 06.11.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство и 
трговија на прехранбени производи ИЗА-СТЕФ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Штип, ул. �Пиринска� бр. 58, со жиро-
сметка бр. 41400-601-25206 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство и трговија на прехранбени 
производи ИЗА-СТЕФ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. 
�Пиринска� бр. 58,  се заклучува затоа што друштвото 
не располага со имот доволен да ги покрие трошоците 
по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот 
Друштво за производство и трговија на прехранбени 
производи ИЗА-СТЕФ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. 
�Пиринска� бр. 58,  да се брише од трговскиот реги-
стар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (29771) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 283/03 
од 03.11.2003 година над Друштвото за транспорт и 
шпедиција МИШЕТРАНС Марија ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, со седиште на ул. �Сотир Брбевски� бр. 48-а, 
со број на рег. влошка 01008410?-8-06-000 регистрира-
но во Основниот суд во Битола, и жиро сметка  бр. 500-
0000001482-43 при Стопанска банка АД Битола, со деј-
ност шифра 60.24 - превоз во друмскиот сообраќај. 
Стечајна постапка према должникот се отвора не се 

спроведува но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола рег. одд. да го брише должникот од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд во Битола.                          (29773) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 259/03 

од 03.11.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и услуги ЈАМАЈКА  увоз-извоз Битола ДОО-
ЕЛ, со седиште на ул. �Димче Лахчански� бр. 43/17, со 
број на рег. влошка 01016094?-8-03-000 регистрирано 
во Основниот суд во Битола, и жиро сметка  бр. 290-
2000001035-40 при Тетекс кредитна банка АД Скопје 
ф. Битола, со дејност шифра 52.12 - друга трговија на 
мало во продавници со мешовита стока. 
Стечајна постапка према должникот се отвора не се 

спроведува но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола рег. одд. да го брише должникот од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд во Битола.                          (29777) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 313/03 

од 05.11.2003 година над Трговецот поединец - угостител 
Крсте Методија Попјановски ДИСИЕМ Битола ТП, со се-
диште на ул. �Цар Самоил� бр. 214, со број на рег. влошка 
01007344?-6-09-000 регистрирано во Основниот суд во 
Битола, и жиро сметка  бр. 500-0000003634-86 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност шифра 55.40 барови. 
Стечајна постапка према должникот се отвора не се 

спроведува но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола рег. одд. да го брише должникот од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд во Битола.                          (29779) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 93/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и промет на големо и 
мало, увоз-извоз �СРНА КОМЕРЦ� Гостивар, ул. �154� 
бр. 37, и истата не се спроведува поради немање на 
имот, и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I-  Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.            (29781) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 74/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Превоз на 
патници и стока во друмскиот сообраќај �ВИШКА� ТП 
Фазли Бафтијар Несими од Гостивар, и истата не се 
спроведува поради немање на имот, и се заклучува. 
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По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I-  Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.            (29783) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 90/03 од 24.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Сефедин Акик Акики ТП. СА 
превоз с. М. Речица, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-
601-86821, што се води при Агенција за работа со бло-
кирани сметки � Тетово, запишан при Основниот суд 
Скопје I  - Скопје, под Трег. 4308/2000 од 23.06.2000 и 
со регистарска влошка бр. 02030155-6-06-000. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (29785) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 232/98 од 11.07.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Завод за платен промет � Те-
тово, со жиро сметка бр. 41500-601-28479, што се води 
при Агенција за работа со блокирани сметки � Тетово, 
запишан при Окружниот стопански суд. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (29787) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 116/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Производно трговско прет-
пријатие �МИМС ПРОМ� увоз-извоз ДОО Тетово, ул. 
�180� бр. 16, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-
19179, што се води при Агенција за работа со блокира-
ни сметки � Тетово, запишан при Основниот суд Скоп-
је I  - Скопје, под Срег. 6593/97 односно Срег. бр. 
12863/92 од 08.10.1992 и со регистарска влошка бр. 1-
24790-0-0-0. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (29789) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 181/03 од 10.10.2003 година е 

отворена стечајна постапка над  должникот Претприја-
тие во приватна сопственост за трговија на големо и ма-
ло и угостителство �СТАМАТ ПРОМЕТ� п.о. од с. Ва-
силево-Струмица, со жиро сметка 41300-601-26219 која 
се води при Агенција за работа со блокирани сметки во 
Струмица, со регистарска влошка бр. 1-5294-0 од 
24.09.1992 година, но одлучено е истата да не се спрове-
де поради немање имот на должникот и се заклучува. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.        (29792) 

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна 
постапка на должникот �ПРОГРЕС ИНЖИНЕРИНГ� 
АД во стечај-Штип, по одржано извештајно рочиште 
на 30.10.2003 година донесе решение. 
Се констатира дека Собранието на доверителите на 

одржаното рочиште � извештајно рочиште одлучи 
должникот �ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ� АД во стечај � 
Штип, да се ликвидира. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по доби-

вање на ова решение да пристапи кон претворање на 
имотот во пари, предметите и други имотни права што 
претставуваат стечајна маса. 
Продажбата на имотот на должникот �Прогрес ин-

женеринг� АД во стечај � Штип, да се одвива по упат-
ство и инструкции од одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.          (29795) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 62/02 од 28.10.2003 година, е поведена 
претходна стечајна постапка над должникот ДОЈРАН-
СКО ЕЗЕРО АД од Нов Дојран, со седиште на ул. �До-
јрански Рибари� бб, Нов Дојран, со решение Ст. 52/02 е 
поведена претходна стечајна постапка над должникот 
МАНДРА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО ДООЕЛ од Нов Дојран. 
Претходната стечајна постапка се поведува за испиту-

вање на условите за отворање на стечајната постапка над 
должниците ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО АД од Нов Дојран и 
МАНДРА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО ДООЕЛ од Нов Дојран. 
За стечаен судија во постапките кај двата должника 

е определана судијата Тана Трајковска, судија при Ос-
новниот суд во Гевгелија. 
За привремен стечаен управник на должникот ДОЈ-

РАНСКО ЕЗЕРО АД од Нов Дојран и должникот 
МАНДРА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО ДООЕЛ од Нов До-
јран, се именува лицето Кирил Џинов од Богданци, ов-
ластен стечаен управник. Привремениот стечаен управ-
ник ги има сите права и овластувања како и именуван 
стечаен управник, согласно Законот за стечај. 
Се повикуваат сите должници на должниците 

Дојранско Езеро АД од Нов Дојран и МАНДРА ДОЈ-
РАНСКО ЕЗЕРО ДООЕЛ од Нов Дојран своите обвр-
ски да ги исполнуваат. 
Се повикуваат должниковите солидарни содолжни-

ци и гаранти без одлагање да ги исполнат своите 
обврски кон должниците без одлагање. 
Ограничувањата на располагањата се однесуваат и 

врз правата на недвижностите и истите соодветно ќе 
бидат запишани. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (29757) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 467/03 од 06.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
промет и услуги ГАГИ ДЕЈАН ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. �Жан Жорес� бр. 129/4-18, со жиро сме-
тка бр. 300000000611718 при Комерцијална банка АД 
Скопје и регистарска влошка бр. 02004316?-8-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (29767) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 461/03 од 06.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ТМС МАРИЈАНА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Сердарот� бр. 54, 
со жиро сметка бр. 200-0000985874-94 при Стопанска 
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банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02043468?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (29839) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 422/03 од 06.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги БИМ-МАРКЕТ ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Венијамин Мачуковски� бр. 
28/2, со жиро сметка бр. 300000000303646 при Комерцијал-
на банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02042827?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (29731) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 569/03 од 04.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ДУКЕ КО-
МЕРЦ Трговско друштво за трговија и услуги Лилјана 
и други ДОО Скопје, со седиште на ул. �Христо Татар-
чев� бр. 4, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-
252025 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет Скопје и регистар-
ска влошка бр. 02011565?-3-01-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (29729) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 100/03 од 31.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за трговија, угостителство, транспорт �Екс-
прес� САГИРИ ДЕНИС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, 
ул. �Б. Ѓиноски� бр. 24, истата не се спроведува поради 
немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29410) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 78/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија на големо и мало �ДЕНИ ФИЛКОМ � БО-
ГОЉУБ� експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар со седиште 
на ул. �Н. Млаки� бр. 45, и истата не се спроведува по-
ради немање на имот, и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29412) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 101/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 

за производство, трговија и услуги �МУЈО КОМПА-
НИ� Муједин ДООЕЛ увоз-извоз с. Дебреше, истата не 
се спроведува поради немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29414) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 75/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �БЕСА� Гостивар, ул. �Н. Парапунов� бр. 
250, истата не се спроведува поради немање на имот и 
се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29416) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 80/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за транспорт, трговија, производство и услуги �ЕРОЛ 
КОМПАНИ� МУХАМЕД ДООЕЛ експорт-импорт Го-
стивар, ул. �201� бр. 34, истата не се спроведува пора-
ди немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29419) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 85/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и 
мало и услужни дејности �СТЕЛА-ПРОМ� експорт-им-
порт ЦО Гостивар, с. Балин дол, истата не се спроведу-
ва поради немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29422) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 73/03 од 20.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за градеж-
ништво, производство, трговија и услуги �ПРОГРЕС 
94� Радислав ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. 
�Љубашка� бр. 10, со жиро-сметка број 200000018505-
943 при Стопанска банка АД Скопје � Филијала Кава-
дарци, регистриран со решение Трег. бр. 11925/99 од 
27.04.2003 година на Основниот суд Скопје I � Скопје,  
истата поради немање на имот на должникот, не се 
спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (29424) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 85/03 од 04.11.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија, угостителство и услуги �КЛИМЕНТИНА 2002� 
ДООЕЛ увоз-извоз � Свети Николе, ул. �Светиникол-
ска� бр. 15 � Свети Николе, со жиро сметка бр. 
200000792852093 кај Стопанска банка АД, Филијала во 
Свети Николе. Истата не се спроведува и се заклучува 
затоа што друштвото не располага со имот доволен да 
ги покрие трошоците по постапката. 
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По правосилноста на ова решение, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (29427) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 87/03 од 24.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт и услуги �АРКО-
МЕРЦ� МУХАМЕР ДООЕЛ експорт-импорт с. Чегра-
не, Гостиварско, истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29429) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 94/03 од 21.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за градежништво, трговија, транспорт и услуги �СО-
КОЛ ТРАНС� ЌАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Гости-
вар, со седиште на ул. �Железничка� бб, со жиро сме-
тка 200000032035018 при Стопанска банка АД Скопје,  
истата не се спроведува поради немање на имот и се 
заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29430) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 92/03 од 23.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Производ-
но трговско претпријатие �ТГП РЕМО� ДОО експорт-
импорт с. Добридол-Гостиварско, истата не се спрове-
дува поради немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29432) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 91/03 од 23.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија, угостителство и туризам �БИСТРА� 
увоз-извоз ДОО Гостивар, истата не се спроведува по-
ради немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29433) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 73/03 од 20.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот �КЕСКИН� Друштво 
за угостителство и услуги Драганчо ДООЕЛ Кавадар-
ци, со седиште на ул. �Бел камен� бр. 67, со жиро сме-
тка бр. 300040000009152 при Комерцијална банка АД 
Скопје, Експозитура Кавадарци, регистрирано со реше-
ние Трег. бр. 2980/2000 од 04.05.2000 година, на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата поради немање 
на имот, не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (29395) 

_________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 69/03 од 
24.09.2003 година, над должникот Друштво за производс-
тво, услуги и трговија НАНИС - ПРОМ Зоран и др. увоз-
извоз ДОО со седиште на ул. �4-ти Јули� бр. 184-7/11, ос-

твари стечајна постапка, но истата не ја спроведува поради 
немање средства за формирање на стечајна маса и истата ја 
заклучува согласно чл. 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението, должникот ќе се избри-

ше од трговскиот регистар при Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Битола.                               (29397) 

________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 286/03 

од 27.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги БП - ТРЕЈД ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола со седиште на ул. �Прогрес� бр. 12 во 
Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01015094 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-
2000000831-70 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје, со 
дејност шифра 52.12 - друга трговија на мало во продав-
ница со мешовита стока, отвори стечајна постапка, стечај-
ната постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                              (29399) 

________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 196/03 

од 16.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
трговија, производство, превоз и услуги �ДУДИ� увоз-из-
воз Битола ДОО, со седиште на ул. �Христо Узунов� бр. 
3-б, во Битола, запишан во регистарска влошка бр. 
01013402 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
500-0000000295-15 при Стопанска банка АД Битола, со 
дејност шифра 52.50 - трговија на мало со половна стока 
во продавници, отвори стечајна постапка, стечајната по-
стапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                               (29403) 

_________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 108/2003 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка, над должникот Друштво за трговија �МАКС� 
на Милисав ДООЕЛ Тетово, ул. �Б. Миладинови� бр. 136, 
Тетово со жиро сметка бр. 41500-601-60681 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки - ПЕ - Те-
тово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под 
Трег. бр. 1370/97 и регистарска влошка бр. 8-020000024-
000-01 од 10.07.1997 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведува 

и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се  

брише од трговскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                               (29405) 

________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. 
бр. 94/2003 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Јованче Воје Николовски ТП. ЈОЦО 
Трговија на мало Тетово, ул. �Б. Кидрич� бр. 64, со жиро 
сметка бр. 540000000014129 што се води при Тетовска бан-
ка АД Тетово-Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, под Трег. бр. 3216/99 од 01.07.1999 и со регистар-
ска влошка бр. 02016617-6-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведува и 

се заклучува, поради немање на имот согласно чл. 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се бри-

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                               (29407) 

__________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 34/03 од 28.10.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник �СОЛУН - 
ДЈУТИ ФРИ� Елизабета и др. ДОО од Гевгелија со жи-
ро сметка број 41610-601-23082 што се води при Аген-
ција за работа со блокирани сметки, а со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бр. 114 во Гевгелија. 
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За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник - дипломиран економист Никола Варелов 
од Гевгелија ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Тана Трајковска су-

дија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 

ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен 
управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот за отворање на стечајна постапка во 
�Службен весник на РМ� и огласната табла на судот. 
Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријават своите различни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и различ-
ните права на недвижностите на должникот, кај имену-
ваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 

пријавените побарувања за ден 02.12.2003 година, во 
11,00 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште, Собрание на до-

верители за ден 23.12.2003 година во 11,00 часот во са-
ла  број 9 во Oсновниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (29964) 

_________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 25/2003 

година од 09.05.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот ПП �ЏИКОС� од Кичево и истата не се 
спроведува поради немање средства за стечајна маса и 
се заклучува стечајна постапка над наведениот должник 
согласно чл. 64, ст. 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (29966) 

_________________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. �Ки-

ро Кикенски� бр. 13, запишана во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
593/02 од 17.07.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и транспорт Љупчо-Транс ДО-
ОЕЛ Кочани, ул. �Македонска� бр. 6, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (29392) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3312/2003 од 30.10.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027356?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друш-
твото за извоз-увоз и внатрешен промет ДРВОИМЕКС 
Веселин ДООЕЛ Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 36. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за извоз-увоз и внатрешен промет ДР-
ВОИМПЕКС Веселин ДООЕЛ Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 36. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3312/2003.           (29510)  
__________ 

 
Ликвидаторот Ацо Танчев од Кочани, ул. �13-та 

Македонска бригада� бр. 12, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 217/2003 година, објавува дека Оранжерии 
комерц ДООЕЛ Кочани, ул.�Штипски пат� бб, е во ли-
квидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29709) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 105/03 

од 04.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над ПТП ВИЗИТА - ТОНИ ШТИП и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип.  
Од Основниот суд во Штип.                            (29710) 

__________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 4493/2002 од 30.08.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија на големо и мало ЕМСИБО 
Емилија ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. �Драчевска� 
бр. 108 и со жиро сметка бр. 300000000845488 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвида-
торот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29759) 

_________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2489/2003 од 05.08.2003 година, објавува дека 
Друштвото за интелектуални услуги, производство и 
трговија МС-ЕКОНОМИКС ДОО Куманово, со седи-
ште на ул. �Октомвриска револуција� бр. 5-3/16 и со 
жиро сметка бр. 510-0000000551-08 во Комерцијално 
Инвестициона банка АД Куманово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвида-
торот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29760) 

_________ 
 

Ликвидаторот Мирослав Патрногиќ од Скопје, ул.  
�Јане Сандански� бр. 77/3-34, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 1043/2003, објавува дека Трговското 
друштво за внатрешна и надворешна трговија ИН-
ТЕКС ТРАДЕ Мирослав ДОО, ул. �Даме Груев� бр. 14 
и со жиро сметка бр. 200000022559185, отворена при 
Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29812) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над недвижниот имот сопственост на ВЕМИТЕКС 

Јордан и Ивчо ДОО увоз-извоз Куманово, кој се наоѓа 
во КО Куманово, К.П. бр. 18520, згр. 1, вл. 1, кат МЕ, 
намена 540м2, м.в. �М. Пијаде�, со површина од 141м2, 
заведено во ИЛ бр. 34194, издаден од ДЗГР Сектор за 
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премер и катастар Куманово, е заснован залог со Дого-
вор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Јор-
данка Митевска од Куманово, под ОДУ бр. 394 од 
17.10.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Мисевски Марјан од Куманово ул. �Октомвриска Рево-
луција� бр. 56/10, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 25.000 евра.                                (29754) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог на подвижни пред-
мети, со својство на извршна исправа од нотарот Стоја-
носка Елизабета, под ОДУ бр. 153/03, склучен помеѓу 
Тутунска банка  АД Скопје, како заложен доверител и 
Тутунски комбинат �ТУТУН� ДООЕЛ Прилеп ул. 
�Марксова� бр. 101, како заложен должник, засновано 
е заложно право - од прв ред врз следните подвижни 
предмети: суров тутун, тип �Прилеп�, реколта 2002 го-
дина, класа 1/3 сезонски, во количина од 144.133,00 ки-
лограми, по цена од 315,00 денари за кг. или во вкупен 
износ од 45.402.000,00 денари, суров тутун, тип �При-
леп�, реколта 2002 година, класа 1/3 вонсезонски, во 
количина од 162.150,00 килограми, по цена од 280,00 
денари за килограм, во вкупна вредност од 
45.402.000,00 денари, суров тутун тип �Прилеп� рекол-
та 2002, класа 3, во количина од 411.966,00 килограми 
по цена од 160,00 денари за килограм, во вкупна вред-
ност од 65.914.528,50 денари, суров тутун тип �При-
леп� реколта 2002 година, класа 4, во количина од 
694.929,00 килограми, по цена од 98,00 денари за кило-
грам, во вкупна вредност од 68.103.000,00 денари. 
Вкупната вредност на заложените тутуни изнесува 

224.821.528,50 денари, во корист на заложниот доверител. 
                                                                                   (29755)  

_________ 
 

Над подвижен имот сопственост на АДИНГ АД за 
производство, примена и пласман на хемиски материја-
ли за градежништво Скопје: обични акции 1095 изда-
дени од ТАБАК Осигурување со ИСИН 4778529ОБД11 
и номинална вредност од 500 еура по акција сопстве-
ност според сметка бр. 1000858479 видно од Извод на 
ЦДХВ од 27.10.2003 година со вкупна проценета вред-
ност од 547.500 еура, заснован е залог-хипотека со До-
говор за хипотека ОДУ бр. 359/03 од 06.11.2003 година 
кај нотарот Поповски Слободан во Скопје, во корист 
на заложниот доверител Тутунска банка ад Скопје, за 
обезбедување на рамковен кредит во износ од 200.000 
евра денарска противвредност, кои произлегуваат од 
договорот за рамковен кредит 09-2428 од 03.11.2003 
година, склучен со АДИНГ АД за производство, при-
мена и пласман на хемиски материјали за градежниш-
тво Скопје.                                                               (29721) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на АДИНГ АД за 

производство, примена, пласман на хемиски материја-
ли за градежништво Скопје: дел од деловен простор во 
Скопје лабораторија (со управна зграда) со припадоци 
и прирастоци, во западна индустриска зона Скопје, 
според услови во локација 1167/78 од 13.11.1980 годи-
на и урбанистичка согласност бр. 1169/79 од 21.11.1980 
година издадени од Секретаријат според функции и по-
вршина согласно проект и одобрение за градење Уп. 
бр. 2-18 489 од 30.03.1982 година издадено од Собра-
ние на град Скопје Секретаријат за урбанизам кому-
нални работи и сообраќај, со право на користење на 
градежно земјиште КП 632/3 во површина од 5357 м2 и 
КП 633/4 под објект 3313 м2 и КП 633/4 неплодно 9286 
м2 место викано �Куманика� се според Поседовен лист 
бр. 813 за КО Ново село, Ѓорче Петров, издаден од 
ДЗГР катастар Скопје,  заснован е залог-хипотека со 
Договор за хипотека ОДУ бр. 353/03 од 31.10.2003 го-
дина кај нотарот Поповски Слободан во Скопје  во ко-
рист на заложниот доверител Тутунска банка ад Скоп-

је, за обезбедување на краткорочен  кредит во износ од 
250.000 евра денарска противвредност, кои произлегу-
ваат од договорот за рамковен кредит 09-1644 од 
29.07.2003 година склучен со АДИНГ АД за произ-
водство, примена и пласман на хемиски материјали за 
градежништво Скопје.                                            (29722) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог, со својство на из-

вршна исправа, солемнизиран од нотарот Наџи Зеќири 
од Тетово, под ОДУ број 456/03 од 28.10.2003 година, 
склучен меѓу ПроКредит Банка а.д. Скопје и Друштвото 
за трговија на големо и мало и услуги ЕРЗАНА ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, како должник - заложен должник, 
засновано е заложно право залог од прв ред врз подвиж-
ни предмети: товарно моторно возило Renaault D Master, 
број на шасија VF1FDBNH527566750, година на произ-
водство 2002 година, регистарска ознака TE-653-CC, 
(Furgon) бела боја 01; ѕидна витрина 10 м-1 парче; комо-
ра со димензии 299/219/239 (бела боја) - 1  парче; ѕиден 
фрижидер за длабоко замрзнување (зелена боја со три 
рафта) -1 парче; ѕидна витрина со две врати за Ц- (бела 
боја, со димензии 4м х 2м) - 2 парчиња; витрина за коло-
нијал 155/115/126 бела боја; витрина за колонијал 
200/115/126 бела боја - 1 парче; комора за чување месо и 
месни производи од 1 тон со бела боја со стакло (со изд-
воен мотор); ѕиден фрижидер за длабоко замрзнување 
(боја на метал) - парче; 4 фрижидери со метална боја (2 
од кока кола и 2 од скопско); воздушна завеса КЕН - 13 - 
2 парчиња и барцод ласер сцаннер метрооологиц МС - 
9520 - 5 парчиња, сопственост на должникот-заложниот 
должник Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
Арзана ДООЕЛ увоз-извоз од Тетово, кое заложно право 
е регистрирано во Централниот регистар со деловоден 
број 10220030000286.           (29695) 

___________   
 
Врз основа на Договор за залог, со својство на из-

вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Наџи Зеќири од Тетово, под ОДУ број 459/03 
од 22.10.2003 година, склучен меѓу Стопанска Банка 
а.д. Скопје и Друштвото за проектирање и градежниш-
тво ИМПЕКСЕЛ 2 Неим и други увоз-извоз ДДД с. Де-
бреше - Гостивар, како должник - заложен должник, 
засновано е заложно право залог од прв ред врз под-
вижни предмети: постројка за бетон (бетоњерка) - 
автоматска, со капацитет од 100-120 м3/час кој се со-
стои од 4 приемни бункери за песок, мерни дозери, 
транспортна трака од дозерот до миксерот, мешалка - 
миксер со автоматски ваги, 2 чел. силуса за цемент од 
по 75 тона, систем на течни горива и ел. команден 
пулт-компјутеризиран, производител: Elkon, тип 
Elkomix 120,  година на производство 2001; постројка 
за сепарирање на песок со капацитет од 100 тона/час, 
која се состои од приемен бункер 15 м3, дозер за песок, 
6 транспортни траки,  дробилици - чекичар  и класифи-
катор - сепаратор, производител Elkon, тип 100, година 
на производство 2003; работни специјално возило- 
пумпа за бетон Reich, тип VM 37 133- 4, fabr. broj 
40503 година на производство 1992; товарно специјал-
но возило - миксер, производител Mercedes, тип/модел 
3234ВВХА/4 3234 В 8х4/4, година на производство 
1996; товарно специјално возило - миксер, производи-
тел Mercedes, тип/модел 35.38 8х4, година на произ-
водство 1999; товарно специјално возило -  миксер, 
производител MAN тип/модел 32.322. VF26/Ex4/F 13, 
година на производство 1994; влекач, производител 
Mercedes, тип/модел 1838, година на производство 
1996; приколка - кипер, производител KOEGEL, 
тип/модел SKMP 24, година на производство 1996; вле-
кач, производител Mercedes, тип/модел 1840, година на 
производство 1998; приколка - силос за превоз на це-
мент, производител KAESSBOHRER, тип/модел SSL 
34/10-24, година на производство 1994; товарно возило 
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- кипер, производител Mercedes, тип/модел 2638 К 
6х4/32, година на производство 1993; приколка - кипер, 
производител KOEGEL, тип/модел ZK 18, година на 
производство 1991; влекач, производител MAN, 
тип/модел FOX - 519.372, година на производство 
1994; приколка - силос за превоз на цемент, производи-
тел FELDBINDER,тип/модел EUT 35.3, година на про-
изводство 1996; приколка - отворена, производител 
AKERMAN, тип/модел DA 78 - F 3, година на произ-
водство 1991, сопственост на должникот-заложниот 
должник Дпг ИМПЕКСЕЛ 2 Неим и други увоз-извоз 
ДОО с. Дебреше - Гостивар, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар со деловен број 
10220030000293.                                                     (29696) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Записник за одржано 

второ усно јавно наддавање ОДУ број 280/03 од 
16.10.2003 година во постапка за реализација на залож-
но право хипотека од прв ред, продаден е недвижен 
имот: погон за производство на жица и производи од 
жица во површина од 8068 м2, со податоци од Одобре-
ние за градење У. бр. 12/874/2 од 17.01.2001 година, 
Поседовен Лист број 361 за КО Николич, според кој 
објектот е сместен на КП 1141/3 и Главен проект (со 
технички извештај и цртеж) како и земјиште-пасиште 
на истата КП во површина од 13432 м2, одобрени од 
страна на Министерството за транспорт и врски - ПЕ 
Гевгелија и подвижните предмети валалница за произ-
водство на тркалезни профили, квадратни профили, Л 
профили, сплоснати профили Т, и квадратни билети 
(гредички и инготи), сопственост на заложниот долж-
ник НИКОЛ ФЕРТ ДОО с. Николич, Општина Стар 
Дојран, се продадоа на купувачот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ВЕЛДЕР експорт-импорт 
ДОО Стар Дојран, Општина Стар Дојран, со БДС 
5773962, за купопродажна  цена од 3.220.100 УСА До-
лари, како и врз основа на нотарски акт - Записник за 
битни елементи на договорот за продажба ОДУ број 
280/03 од 29.10.2003 година од нотарот Ѓорѓи Николов 
од Гевгелија, се стекна со право на сопственост над 
недвижниот имот и подвижните предмети.         (29697) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот земјоделска парцела и тоа: 
1/13 од КП бр. 833, за КО Средно Егри, м.в. �Прогон� со 
површина од 429 м2, по цена од 7,5 ЕУР за 1 м2, сопстве-
ност на Филип Стефановски од с. С. Егри, Битола. 
Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спро-
тивно, го губат правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска - Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.                      (29354) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот земјоделска парцела и 

тоа: 3/4 од КП бр. 835, за КО Средно Егри, м.в. �Прогон� 
со површина од 4326 м2, по цена од 3,8 ЕУР за 1 м2, 
сопственост на Никола Ристевски од с. С. Егри, Битола. 
Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спро-
тивно, го губат правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска - Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.                      (29356) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот земјоделска парцела и 

тоа: КП бр. 839, за КО Средно Егри, м.в. �Прогон� со 
површина од 1.148 м2, по цена од 3,8 ЕУР за 1 м2, сопс-
твеност на Василка Димитриевска од с. С. Егри, Битола. 

Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спро-
тивно, го губат правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска - Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.                      (29360) 

___________ 
 
Се продава - нива на КП број 1271 во м.в. �Цреш-

на� класа 4, во површина од 2829 м2 и нива на КП број 
1271 во м.в. �Црешна� класа 5 во површина од 1514 м2, 
по Пл. број 998, за КО Кривогаштани, сопственост на 
Рикалоски Димитрија, ул. �Кеј 9 Септември� бр. 70/1-
5, Прилеп за вкупна цена од 20.000 денари. 
Се повикуваат евентуалните заеднички сопствени-

ци и сосопствениците, како и сопствениците кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена 
од објавувањето на оваа понуда во �Службен весник на 
РМ� да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 2, Прилеп.                                                  (29363) 

___________ 
 
Се продава  - нива на КП број 458 во м.в. �Дерми-

ца� класа 4, во површина од 2638 м2, по Пл. број 279, за 
КО Пашино Рувци, сопственост на Тинтоски Петре од 
с. Пашино Рувци, за цена од 10,00 денари по м2. 
Се повикуваат евентуалните заеднички сопствени-

ци и сосопствениците, како и сопствениците кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена 
од објавувањето на оваа понуда во �Службен весник на 
РМ� да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 2, Прилеп.                                                  (29365) 

___________ 
 

Нива на К.П. бр. 1476 во м.в. �Балталук�, класа 3, 
со површина од 3209м2, по ПЛ бр. 83, за КО Пашино 
Рувци, сопственост на Огненовски Трајче од с. Пашино 
Рувци, за цена од 10.00 денари по м2. 
Се повикуваат евентуалните заеднички сопствени-

ци, сопствениците и сосопствениците, како и сопстве-
ниците кои граничат со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во 
�Службен весник на РМ�, да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                        (29343) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 
вон, К.П. бр. 6863, дел 1, план 013, скица 013, м.в. 
�Калнички Дол�, култура лозје, класа 5, со вкупна по-
вршина од 1777м2, КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 6863, 
дел 2, план 013, скица 013, м.в. �Калнички Дол�, култу-
ра лозје, класа 5, со вкупна површина од 883м2, КО Ка-
вадарци 1 вон, К.П. бр. 6863, дел 3, план 013, скица 
013, м.в. �Калнички Дол�, култура пасиште,  класа 5, со 
вкупна површина од 373м2, КО Кавадарци 1 вон, К.П. 
бр. 686, дел 4, план 013, скица 013, м.в. �Калнички 
Дол�, култура 42100, со вкупна површина од 297м2, КО 
Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 6869, дел 1, план 013, скица 
013, м.в. �Калнички Дол�, култура лозје, класа 5, со 
вкупна површина од 4083м2 и КО Кавадарци 1 вон, 
К.П. бр. 6869, дел 2, план 013, скица 013, м.в. �Калнич-
ки Дол�, култура лозје, класа 4, со вкупна површина од 
1940м2, сопственост на Даница Јованова од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 3606 за КО Кавадар-
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ци 1 вон, издаден од Државниот завод за геодетски ра-
бот-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена 
од 70.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот  Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (29344) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште, 
сопственост на Конеска Живка од Прилеп, ул. �Оцка 
Михајлоски� бр. 4, заведено во имотен лист бр. 15, за 
КО Канатларци, парцела бр. 917, м.в. �Ограда�, култу-
ра нива, класа 3, со површина од 1798м2. Купопродаж-
ната цена изнесува 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифов-
ски� бр. 8, Прилеп.                        (29345) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: К.П. Кавадарци 
2, К.П. бр. 10119, план 002, скица 010, м.в. �Танко Пат-
че�, култура нива, класа 2, со вкупна површина од 
1320м2, сопственост на Лазар Николов од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 859, издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи-Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот  Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (29348) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот земјоделска парцела и 

тоа: 1/35 од К.П. бр. 828/1 за КО Средно Егри, м.в. �Про-
гон�, со површина од 285м2, по цена од 7,5 ЕУР за 1м2, 
сопственост на Драги Стојановски од с. Егри, Битола. 
Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спро-
тивно, го губат правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се  достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.         (29351) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, нива, со површи-

на од 560м2, што претставува дел од К.П. бр. 1566/27-1, 
на м.в. �Испод Црква�, нива од 1 класа, со површина од 
4704м2, заведена во ПЛ бр. 3837 за КО Гостивар, со-
сопственост на Зендели Куртали Аливеби, Зендели 
Куртали Неџати и Зендели Куртали Зулфи од с. Балин-
дол, Гостивар, за цена од 700.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.           (29768) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
44-127/2, ливада од 5 класа, со површина од 726м2, м.в. 
�Соп� и цела К.П. бр. 44-172/3 , пат со површина од 
134м2, м.в. �Соп�, заведени во ПЛ бр. 1507 за КО Д. Ба-
њица, сопственост на Муареми Хатип Бардул од с. Дол-
на Бањица, за купопродажна цена од 210.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

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

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-а.           (29769) 

__________ 
 
Над подвижните предмети - градежни машини: тра-

ктор ЈУМЗ 6 Л, со број на шасија - 663542, мотор -
90105,  со бруто тежина од 5000 кг. и обем -33 м3 и си-
стем за трактор, со бруто тежина од 2000 кг. и обем 7 
м3, набавени по фактура број 04/17.10.2001 и ф-ра број 
05/17.10.2001 и Царинска декларација број 2185/2001, 
сопственост на заложниот должник КЛЕПА-ИМПЕКС 
извоз-увоз - Љупчо и др. ДОО Велес, заснован е невла-
детелски залог со нотарски акт-Договор за невладетел-
ски залог, заверен кај нотарот Магдалена Ордева од Ве-
лес, под број ОДУ 108/2003 од 04.11.2003 година, во ко-
рист на заложниот доверител Претпријатие за вработу-
вање на инвалиди �ВИЛА ЗОРА� ДООЕЛ Велес, а за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
2.017.177,00 денари, кој во Централниот регистар Скопје 
- Регионална регистрациона канцеларија во Велес е ре-
гистриран на ден 04.11.2003 година под број 1062003-
0000118.                                                                   (29946) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на ДГУТ ГАБРО 

Томе Тренчев ДООЕЛ увоз-извоз Струмица кој се со-
стои од: згради во останато стопанство, КП бр. 6514/26, 
зграда 1, влез 1, кат-приземје, м.в. �Кел Герен�, со ко-
рисна површина од 337 м2 означено во лист В, со право 
на користење на земјиште околу зграда-двор;  КП бр. 
6514/26, план 024, скица 004, м.в. �Кел Герен�, со повр-
шина од 2136 м2 и земјиште под зграда КП бр. 6514/26, 
зграда 1, план 024, скица 004,м.в. �Кел Герен�, со повр-
шина од 363  м2 означено во лист Б, од Имотен лист број 
2420 за КО Струмица, запишано во Имотен лист број 
2420, е заснован залог со Договор за засновање на дого-
ворен залог (со својство на извршна исправа) од нотарот 
Соња Божинкочева, Струмица под ОДУ бр. 213/03 од 
05.11.2003 година, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 30.000,00 ЕУР.           (29949) 

___________ 
 
Над подвижниот предмет сопственост на трговско-

то друштво за вработување на инвалидни лица за про-
изводство на жичани производи ФЕРТ-АТОМИК ДОО 
експорт-импорт село Шемшово, Тетово, кој претставу-
ва: автобус, марка �Man� со број на шасија WMA893-
0081B008482, со рег. бр.TE-805-BR; автобус, марка 
�Man� со број на шасија WMA8930082B008483, со рег. 
бр.TE-806-BR, е заснован залог во корист на заложниот 
доверител ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 20.000,00 
ЕУР, кој залог е регистриран во Централниот регистар 
на РМ Скопје, Регионална регистрациона канцеларија 
во Тетово, на ден 05.11.2003 година под број 1022003-
0000302.                                                                   (29950) 
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Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

залог врз подвижни предмети со својство на извршна ис-
права заверена од нотарот Боривој Стојкоски заведен 
под ОДУ бр. 1056/03 од 04.11.2003 година, склучен по-
меѓу Комерцијална банка АД Скопје како заложен дове-
рител и Друштвото за транспорт, туризам, производство, 
промет и услуги ЗОКИ МЕРКУР Насте ДООЕЛ Скопје, 
како должник заложен должник засновано е заложно 
право од прв ред врз подвижни предмети и тоа: автобус, 
марка �FAP�, тип SANOS 315.21, број на шасија 22565, 
број на мотор 442.900.000.662299, моќност на моторот 
213 kw, работна зафатнина 15080 сс3 SK-870-AH- Соо-
браќајна дозвола МК: МК: 0775262, сопственост на 
должникот и заложниот должник.           (29732) 

___________ 
 
Врз патничко моторно возило - лимузина, марка 

SEAT, тип KORDOBA 1,9 SDI, број на шасија VSSZZ-
Z6LZ3R241198, број на мотор ASY177164, производс-
тво 2003, работна зафатнина 1896 цм3, рег. број  
KU.696-CD, сообраќајна дозвола бр. 44455 издадена на 
06.06.2003 од СВР Куманово, со проценета вредност од 
9.500 ЕУР, сопственост на заложниот должник - Друш-
тво за производство, трговија, транспорт и услуги СИ-
НААЛ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз, БДС 5757436, со 
седиште во Куманово, на ул. �Косовски бригади� бр. 5, 
заснован е регистриран невладетелски залог од прв 
ред, со нотарски акт - Договор за регистриран невладе-
телски залог врз подвижни предмети ОДУ бр. 214/03 
од 07.11.2003 година, изготвен од Марјан Коцевски од 
Куманово, со кој заедно со залог врз друго возило - 
сопственост на физичко лице, за обезбедување на поба-
рување од 10.000 ЕУР, во корист на заложниот довери-
тел - Тутунска банка а.д. Скопје, со седиште на ул. �12-
та Ударна бригада� бб, БДС 4664531, како обезбедува-
ње по Договор за кредит преку кредитна линија на 
KfW бр. 041/030 - Микро од 05.11.2003.              (29977) 

___________ 
 

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ДЕЛ КРЕДЕРЕ ЉУПЧО 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово и тоа 1/6 идеален дел, од 
недвижен имот-стан со помошни простории кој се наоѓа 
во КО Центар 1, на К.П. 12030, зграда 1, влез 001, кат 001, 
стан 001 со намена 00510, на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 5, 
собност 005, во површина од 178 м2, и помошни просто-
рии во површина од 37 м2, односно 1/6 идеален дел на 
недвижност во вкупна површина од 215 м2, запишан на 
Имотен лист број 12647 издаден од ДЗГР-Сектор за пре-
мер и катастар � Скопје е заснован залог со нотарски акт � 
Договор за обезбедување на парично побарување со зас-
новање на договорен залог од прв ред заведен под број 
ОДУ 175/03 на 06.11.2003 година од нотарот Симона Ни-
колиќ од Скопје за обезбедување на парично побарување 
во износ од 10.000.000,00 денари.          (29750) 

___________ 
 
Над подвижниот предмет, сопственост на Друштво-

то за производство, трговија и услуги 8 ОКТОБАР ЛА-
СТЕ ПЕТРУШЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
број на деловниот субјект 4726448, евидентиран во 
Централниот регистар на РМ со идентификационен 
број 10120030001416, заснован е залог над подвижен 
предмет, со Договор за регистриран невладетелски за-
лог со својство на извршна исправа, потврден (солем-
низиран) од страна на нотарот Весна Стојчева од Скоп-
је, под ОДУ број 138/2003 од 05.11.2003 година во ко-
рист на заложниот доверител Охридска банка АД 
Охрид, за обезбедување на парично побарување во ви-
сина од 1.800.000,00 денари.                                  (29838) 

___________ 
 
Над подвижните предмети-возила: вид: влекач, 

марка: сканија, број на шасија: XLER4X20004393283, 
број на мотор: CSC 12 01 L01/5733720  и регистарска 

ознака:  �T-430-BC и вид: полуприколка, марка: 
SCHWARZMULLER, број на шасија: 119450 и реги-
старска ознака �Т-996-ВА, сопственост на ДПТТУ 
СЛАВТРАНС  увоз-извоз ДООЕЛ Штип, е заснован за-
лог со Договор за регистриран залог врз подвижни 
предмети со својство на извршна исправа солемнизи-
ран кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број 
ОДУ 257/03 од 28.10.2003 година во корист на залож-
ниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје 
за обезбедување на паричното побарување на износ од 
48.700,00 евра.                         (29960) 

___________ 
 
Над недвижниот имот � Деловна зграда која се нао-

ѓа во Штип на ул. �Железничка� бр. 18, со површина  
од 604 м2 и дворно место во површина од 2377 м2 на 
К.П. бр. 1047/2 за КО Штип 1, сопственост на ДПТТУ 
ЧИНЧИЛА ДОО Штип, е заснован залог со Договор за 
залог на недвижен имот (хипотека) со својство на из-
вршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од 
Штип, под број ОДУ 247/03 од 22.10.2003 година во 
корист на заложниот доверител Агенција за развој и 
инвестиции на Владата на Република Македонија за 
обезбедување на паричното побарување на износ од 
180.000,00 УСД.                                       (29961) 

__________ 
 
Се продава нива класа 2 на К.П. бр. 1335 во м.в. 

�Друм� во површина од 2899 м2, заведена во Поседо-
вен лист број 455 за КO Воѓани сопственост на Блага-
душоски Благоја од Крушево, ул. �Илинденска� бр. 96 
за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите кои граничат со погоренаведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во �Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (29969) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО �Глишиќ�, 

К.П. бр. 86, дел 2, план 005, скица 002, м.в. �Краишта�, 
култура-лозје, класа 5, класа 3, со вкупна површина од 
5.067 м2, КО �Глишиќ�, К.П. бр. 92, дел 3, план 005, 
скица 004, в.м. �Краишта�, култура-лозје, класа 3, со 
вкупна површина од 4.027 м2 и КО �Глишиќ�, К.П. бр. 
535, план 005, скица 006, в.м. �Прогонот�, култура-лоз-
је, класа 1, со вкупна површина од 4.581 м2; сопстве-
ност на Блага Андреева од Кавадарци; евидентирано во 
Имотен лист бр. 622, издаден од Државен завод за гео-
детски работи Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 140.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (29970) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 

К.П. бр. 2079/1, пл. 68, в.м. �Војчев Гроб�, кл. 4 со по-
вршина од 1462 м2 и лозје на К.П. бр. 2079/2, пл. 8, в.м. 
�Војчев Гроб� кл. 4 од 1378 м2, по Поседовен лист број 
837 КО Сопот за цена од 50.000 денари, сопственост на 
Аница Камчева од с. Ваташа, Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
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истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (29973) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласувааат за неважечки следните печати: 
Тркалезен печат под назив: "Република Македонија 

Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство Управа за ветеринарство, Кичево".        (29852) 
Тркалезен печат под назив: "Република Македонија 

Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство Управа за ветеринарство, Македонски Брод". 

                                                             (29853) 
Тркалезен печат под назив: "Република Македонија 

Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство Управа за ветеринарство, Крушево".     (29854) 

 
Се огласуваат за неважечки следните  

документи: 
 
Пасош бр. 1425840 издаден на име Барабаровска 

Гунче, с. Дабиља, Струмица.              (22439) 
Пасош бр. 0586256 издаден на име Јосев Јорданчо, 

с. Крупиште, Штип.      
Пасош бр. 528126/95 издаден на име Бајрамоски 

Алил, ул. "Кузман Шапкарев" бр. 22, Струга.     (29659) 
Пасош бр. 1529452 издаден од СВР-Гостивар на 

име Селими Генци, с. Врапчиште, Гостивар.      (29667) 
Пасош 1596657 на име Демири Демир, ул. "Дејан 

Војвода" бр. 200, Охрид.                                      (29685) 
Пасош бр. 1578323 на име Арнаутова Дафина, Ко-

чани.                                                                    (29686) 
Пасош бр. 0714640 на име Стојановска Ружа, ул. 

"Бојмија" бр. 3, Валандово.                       (29688) 
Пасош бр. 1787334 на име Ефтимов Васе, Радовиш.

                                                                    (29689) 
Пасош бр. 1558577 издаден од СВР-Гостивар на 

име Велија Тахир, с. Неготино, Гостивар.           (29691) 
Пасош бр. 1452730 издаден од СВР-Скопје на име 

Изберовиќ Мирзет, ул. "8" бр. 17-б, с. Љубош, Скопје.
                                                                    (29702) 
Пасош бр. 1267215/99 издаден од СВР- Тетово на 

име Салихи Арун, с. Селце, Тетово.        (29706) 
Пасош бр. 1430121/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Салихи Ѓулизаре, с. Селце, Тетово.        (29707) 
Пасош бр. 1686375/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Авдији Исмет, с. Матејче, Куманово.         (29716) 
Пасош бр. 1602476/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Ирфет Фејзулова, с. Идризово бр. 187, Скопје. 
                                                                    (29717) 
Пасош бр. 1173135/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Скендер Љоки, ул. "Серава" бр. 103-б, Скопје. 
                                                                    (29725) 
Пасош бр. 0511481/94 на име Арсовски Митко, бул. 

"Македонија" бр. К1/15, Делчево.                   (29394)  
Пасош бр. 910394/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Идрис Јашар, ул. "Ј. Розентал"  бр.10-а, Скопје. (29734) 
Пасош бр. 231998/94 издаден од СВР-Гостивар на  

име Арифи Абдил, с. Корито, Гостивар.        (29751) 
Пасош бр. 0342795/94 на име Митре Крстески, ул. 

"Бегова Чешма" бр. 5, Битола.                       (29758) 
Пасош бр. 1463657/00 на име Наум Михајловски, 

Скопје.                                                                    (29762) 
Пасош бр. 1842544/03 на име Ана Василевска, 

Скопје.                                                                    (29763) 
Пасош бр. 913099 на име Сељами Велију, ул. 

"Охридска" бр. 167, Битола.                       (29765) 
Пасош бр. 1314075 издаден од СВР-Тетово на име 

Бехзати Фаузи, с. Г. Палчишта, Тетово.        (29802) 
Пасош бр. 1510531 издаден од СВР-Тетово на име 

Еклиме Ферати, с. Мала Речица, Тетово.        (29805) 

Пасош бр. 1508827 издаден од СВР-Тетово на име 
Фатмир Ељмази, с. Г. Палчиште, Тетово.            (29806) 
Пасош бр. 1775824/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Димитриевски Игор, ул "В. Јоциќ" бр. 88, Трубаре-
во, Скопје.                                                     (29841) 
Пасош бр. 1450643 издаден од СВР-Скопје на име 

Александар Трајковски, ул."Финска" бр.13, Скопје. 
                                                                    (29846) 
Чек од тековна сметка бр. 8221446 со бр. 00020013-

41948 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Здравковска Лила, Скопје.               (29656) 
Чек од тековна сметка бр. 366052 со бр. 022600009-

7485 издаден од Комерцијална банка-Филијала Прилеп 
на име Горан Нестор, Прилеп.               (29756) 
Чек од тековна сметка бр. 04620775 со бр. 0015000-

515005 издаден од Комерцијална банка на име Јовано-
виќ Зоран, Скопје.                              (29836) 
Работна книшка на име Наумов Томас, ул. "Д. Лах-

чански" бр. 74/5, Битола.                              (29660) 
Работна книшка на име Дејаноска Гордана, Кичево.

                                                                    (29661) 
Работна книшка на име Неби Аднан, ул. "7-ми Но-

ември" бр. 190, Охрид.                              (29662) 
Работна книшка на име Гаврилов Саше, Скопје. 
                                                                    (29665) 
Работна книшка на име Михаилов Мите, ул. "Ен-

гелсова" бр. 12/22, Штип.                              (29669) 
Работна книшка на име Мадиќ Михајло, ул. "С. 

Фронт" бр. 11/18, Штип.                                      (29670) 
Работна книшка на име Драган Бошковски, с. Ја-

чинце, Куманово.                                             (29671) 
Работна книшка на име Тодеска Даниела, ул. "Вој-

водинска" бр. 93/7, Прилеп.                       (29674) 
Работна книшка на име Арапчески Стевчо, ул. "С. 

Пинџур" бр. 17, Прилеп.                              (29675) 
Работна книшка на име Гоџиров Даниел, с. Пиперо-

во, Струмица.                                                     (29678) 
Работна книшка на име Беговски  Али, Скопје. 
                                                                    (29682) 
Работна книшка на име Ставревска Наташа, с. Пое-

шево, Битола.                                             (29693) 
Работна книшка на име Петрушевски Вили, Скопје.

                                                                    (29730) 
Работна книшка на име Ангеловска Весна, Скопје.

                                                                    (29733) 
Работна книшка на име Абдулова Мајлинда, ул. "Л. 

Корија" бр. 18, Битола.                              (29735) 
Работна книшка на име Трендафилка Ристевска, ул. 

"Л. Корија" бр. 24А, Битола.                       (29736) 
Работна книшка на име Екрем Аљији, с. Черкези, 

Куманово.                                                     (29739) 
Работна книшка на име Лазар Атанасов, с. Истиба-

ња, Виница.                                                     (29741) 
Работна книшка на име Николовски Јордан, ул. "Д. 

Влаховиќ" бр. 80, Велес.                              (29745) 
Работна книшка на име Арбен Шерифи, Тетово. 
                                                                    (29747) 
Работна книшка на име Бурханедин Османи, с. 

Синѓелиќ, Скопје.                                      (29752) 
Работна книшка на име Слободан Медаровски, 

Скопје.                                                                    (29761) 
Работна книшка на име Халими Дрита, Скопје. 
                                                                    (29766) 
Работна книшка на име Арсовска Лилјана, Скопје.

                                                                    (29837) 
Воена книшка на име Тодоровски Горан, Скопје. 
                                                                    (29744) 
Воена книшка на име Јованоски Раде, Тетово. 
                                                                    (29748) 
Свидетелства за 1, 2 ,3 и 4 година издадени од  УСО 

"Раде Јовчевски Корчагин" на име Поповска Билјана, 
Скопје.                                              (29672) 
Свидетелство од 8 одделение на име Лавдим Берза-

ти, с. Боговиње, Тетово.                              (29677) 
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Свидетелство за 6 одделение на име Хасан Зекири, 

с. Студеничани, Скопје.                              (29718) 
Свидетелство на име Лазарев Даниел, с. Долно Ли-

повиќ, Радовиш.                                              (29737) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Хри-

стијан Карпош"-Куманово на име Трајковска Светлана, 
ул. "4" бр. 10, Куманово.                  (29738) 
Свидетелство од 8 одделение на име Милошевски 

Борче, с. Габрово, Делчево.                       (29740) 
Свидетелство на име Сузана Филова, с. Миравци, 

Гевгелија.                                                     (29742) 
Свидетелство на име Симјановска Јулијана, Киче-

во.                                                                    (29746) 
Свидетелство на име Назиме Фетаи, с. Матејче, Ку-

маново.                                                             (29749) 
Свидетелство за средно образование издадено од 

Трговски училишен центар-Скопје на име Перковска 
Маријанка, Скопје.                                      (29753) 
Ученичка книшка издадена од гимназијата "Никола 

Карев"-Скопје на име Вангел Каратуков, Скопје. 
Индекс бр.35739 и студенска легитимација издаде-

ни од Правен факултет-Скопје на име Беџети Нимет, 
Скопје.                                                             (29723) 
Диплома издадена од гимназијата "Цветан Димов"-

Скопје на име Димитровска Борислава, Скопје. (29657) 
Диплома за завршено средно образование издадени 

од "Гоце Делчев" на име Трендевски Бране, Скопје.  
Диплома од 4 степен на име Божиноски Кристијан, 

ул. "5-та Прилеска бригада" бр. 1, Прилеп.          (29673) 
Диплома бр. 10003 за завршена група физика-хеми-

ја издадена од Педагошка академија на име Сулејмани 
Барије, Скопје.                                             (29376) 
Здравствена легитимација на име Миланов Пред-

раг, с. Добрево, Пробиштип.                       (29663) 
Здравствена легитимација на име Јосифовска Сања, 

Пробиштип.                                                     (29664) 
Здравствена легитимација 215-337009 на име Неби 

Мугние, бул. "Туристичка" бр. 1/2, Охрид.          (29676) 
Здравствена легитимација на име Спасески Ника, 

Гостивар.                                                     (29692) 
Здравствена легитимација на име Пешовиќ Моника, 

Пробиштип.                                             (29694) 
Здравствена легитимација на име Митревски Мар-

јан, ул. "В. Влаховиќ" бр. 8, Велес.               (29743) 
Даночна картичка бр. 4030002457467 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Виста сервис 
ДОО, Скопје.                                             (29719) 
Даночна картичка бр. 4030995345901 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Маседонијан 
ентерпрајс, Скопје.                                      (29720) 
Даночна картичка бр. 4030999362193 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име ДООЕЛ Оли-
текс, Скопје.                                             (29724) 
Денарска штедна книшка бр. 1601936 издадена од 

Тутунска банка-Велес на име Арсовска Калинда, ул. 
"Камка Тоцинова" бр. 25, Велес.                       (28465) 
_______________________________________________ 
 

J A В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 72/2003 

 
I. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 
1000 Скопје. 

  
II. Предмет на набавката  
Изведба на градежни и градежно-занатски работи 

за објект СВР � Гостивар. 

III. Видови и количини 
Надградба-поткровје и кровна конструкција на ад-

министративна зграда во СВР � Гостивар 
 
IV. Понудата треба да содржи: 
- назив на понудувачот;  
- единечна цена искажана во денари и посебно 

искажан данок на додадена вредност;  
- доколку се бара аванс до 30% согласно ЗЈН да се 

има предвид дека пред добивање на истиот потребно е 
да се депонира во МВР банкарска гаранција од првок-
ласна банка во истата висина;  

- рок на изработка. 
 
V. Придружна документација во согласност со член 

46 од ЗЈН (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002) 
- Извод од регистрација на дејноста;  
- Документ за бонитет во оригинален примерок или 

копија заверена од нотар;  
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација;  
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност;  

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

 
VI. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- цена   90 бода; 
-рок на изработка  10 бода. 
  
VII. Рок и начин на доставување на понудите 
Рок на доставување на понудите е 15 дена, а смета-

но од денот на објавувањето на барањето. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и навремена доставена понуда, ќе се сме-
таат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки. 
Спецификација на работата може да се подигне на при-
јавницата на МВР. 
Понудите може да се доставуваат преку пошта на 

адреса: ул. �Димче Мирчев� бб, во Писарницата на 
Министерството за внатрешни работи, во напред пред-
видениот рок или лично до Комисијата за јавни наба-
вки на денот на отворањето. 
Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

25.11.2003 година со почеток во 10 часот, со присуство 
на понудувачите. 
За евентуални информации можете да се обратите 

на т лефон 3142-124. е 
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 73/2003 

 
I. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 
1000 Скопје. 

  
II. Предмет на набавката  
Изведба на градежни и градежно-занатски работи 

за објект СВР � Штип. 
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III. Видови и количини 
Надградба-поткровје и кровна конструкција на ад-

министративна зграда во СВР � Штип. 
 
IV. Понудата треба да содржи: 
- назив на понудувачот;  
- единечна цена искажана во денари и посебно 

искажан данок на додадена вредност;  
- доколку се бара аванс до 30% согласно ЗЈН да се 

има предвид дека пред добивање на истиот потребно е 
да се депонира во МВР банкарска гаранција од првок-
ласна банка во истата висина;  

- рок на изработка. 
 
V. Придружна документација во согласност со член 

46 од ЗЈН (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002) 
- Извод од регистрација на дејноста;  
- Документ за бонитет во оригинален примерок или 

копија заверена од нотар;  
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација;  
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност;  

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

 
VI. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- цена   90 бода; 
-рок на изработка  10 бода. 
  
VII. Рок и начин на доставување на понудите 
Рок на доставување на понудите е 15 дена, а смета-

но од денот на објавувањето на барањето. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и навремена доставена понуда, ќе се сме-
таат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки. 
Спецификација на работата може да се подигне на при-
јавницата на МВР. 
Понудите може да се доставуваат преку пошта на 

адреса: ул. �Димче Мирчев� бб, во Писарницата на 
Министерството за внатрешни работи, во напред пред-
видениот рок или лично до Комисијата за јавни наба-
вки на денот на отворањето. 
Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

25.11.2003 година со почеток во 13 часот, со присуство 
на понудувачите. 
За евентуални информации можете да се обратите 

на телефон 3142-124.  
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02) Општина Бач, об-
јавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 3/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 
 
1. Набавувач 
Општина Бач со седиште во с. Бач, во соработка со 

Проектната Канцеларија на УНДП - Скопје. 
2. Предмет на набавката 
2.1. Предметот на набавката е изградба на А.Д. па-

тен плочаст премин во с. Гермијан - средна маала во 
согласност со тендерската документација; 

2.2. Тендерската документација (Главен проект, 
техничка спецификација и Предмер на работите) може 
да се подигне во општинската канцеларија во с. Бач се-
кој работен ден од 08,00 до 16,00 часот; 

2.3. Предметот на набавката е неделив; 
2.4. Лице за контакт - градоначалник, тел: 047/289-289. 
3. Понудувач 
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 

домашно правно лице кое е регистрирано за вршење 
дејност во областа на градежништвото. 
Понудувачите можат да ја подигнат тендерската до-

кументација во просториите на Општина Бач секој ра-
ботен ден од 08,00 до 16,00 часот. 

4. Содржина на понудата 
4.1. Назив на понудувачот со регистрација на дејноста; 
4.2. Референтна листа на изведените работи; 
4.3. Поединечна и вкупна цена на предвидените ра-

боти изразена во денари со пропишаниот данок изразен 
пооделно; 

4.4. Рок за завршување на работите; 
4.5. Начин и рок на плаќање; 
4.6. Гаранција на квалитетот и стандард на вграде-

ните материјали; 
4.7. Податоци за постгарантен период. 
5. Придружна документација 
5.1. Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
5.2. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-

шана од одговорното лице на понудувачот; 
5.3. Податоци за раководното лице (име, презиме и 

степен на стручна подготовка). 
6. Критериум за најповолен понудувач 
- Цена                                                             60 поени; 
- Квалитет (реф. листа и стандарди)           20 поени; 
- Рок                                                                10 поени; 
- Гаранција                                                     10 поени. 
7. Доставување на понудите 
Рок на доставување на понудите е 8 (осум) дена 

вклучувајќи го денот на објавување. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишана од страна на овластено лице на пону-
дувачот. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
Понудите треба да се достават до канцеларијата на 

Општина Бач - 7225 Бач, во предвиден рок, директно до 
архивата на Општина Бач или по пошта. Доколку пону-
дувачот ја достави понудата по пошта, задолжително е 
да достави доказ за датумот на испраќање на понудата. 
Понудите се доставуваат во затворен коверт со наз-

нака �не отворај-понуда�, бројот на барањето, точната 
адреса на набавувачот и без никакви знаци кои го суге-
рираат името на понудувачот. 
Отворањето на понудите ќе се изврши без присус-

тво на понудувачите. 
Понудите кои не се изготвени според пропозициите 

на барањето нема да бидат разгледувани. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

вки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни 
набавки во АД �Електростопанство на Македонија� � 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-223/2003 

ЗА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА 

НА РАСТАВУВАЧИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Барањето е А.Д. �Електросто-

панство на Македонија� со седиште во Скопје на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, за потребите на сите Подружници 
кои се составен дел на А.Д. �Електростопанство на Ма-
кедонија�. 
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1.2. Предмет на набавката се: 
 - Линиски раставувачи за внатрешна и надворешна 

монтажа за 12 kV, 24 kV и 35 kV според спецификација; 
- Раставувачи за внатрешна монтажа за 12 kV и 24 

kV според спецификација; 
- Раставувачи за заземјување за 12 kV, 24 kV и  35 

kV според спецификација; 
- Вертикален самоиспаден осигурач-раставувач за 

12 kV  и 24  kV според спецификација. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

со постапка отворен повик согласно Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.3. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката. 

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

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 149-178. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9 (стара згра-
да), соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да доста-
ват уплатница на износ од 500,00 МКД уплатени на 
жиро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска бан-
ка, со назнака за Барање бр. 01-223/2003. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
 - Производител; 
- Единечна цена по позиција без ДДВ на паритет 

ДДП Подружници кои се составен дел на А.Д. �Еле-
ктростопанство на Македонија� изразена во евра.  При 
одлучувањето, договарањето и реализацијата на наба-
вката ќе се применува берзанскиот курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње � само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведе на македонски јазик од страна на овластен 
преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки,(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско право 
или физичко лице, треба да достави ревизорски изве-
штај од странска реномирана ревизорска институција, 
регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот из-
вештај треба да содржи податоци за вкупното економ-
ско работење на странскиот понудувач во последните 
три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за испораки од ваков тип. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни наба-
вки. 

4.6. Понудувачот треба да достави атести од произ-
водителот и сертификат за квалитет. 

4.7. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
- цена на чинење 80 бодови; 
- квалитет  10 бодови; 
- начин на плаќање   5 бодови; 
- рок на испорака   5 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија�, (Комисија за јавни набавки), ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.11.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на: А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во овој Отво-
рен повик, нема да се разгледуваат. 

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

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од пречистениот текст на За-

конот за јавни набавки, ЈЗО Клинички центар Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 35/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавка е прибирање на понуди за 

Amp. Amikacin 500 mg br. 3.000, за период од 3 месеци. 
1.3. Право на учество имаат сите правни лица кои  

се регистрирани за вршење на соодветна дејност про-
пишана со Законот за лекови, помошни лековити 
средства и медицински помагала (�Сл. весник на РМ� 
бр. 21/02). 

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

пресметани давачки, 
- Услови и начин на плаќање, 
- Рок на испорака, 
- Производител, 
- Рок на употребливост, 
- Рок на важност на понудата. 
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3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата понудувачите треба да ја достават 

следната придружна документација: 
- извод од судската регистрација на дејност, (копи-

ја), 
- решение за вршење на дејност, производство или 

промет на големо со лекови, помошни лековити средства 
и медицински потрошен материјал издаден од Мини-
стерството за здравство, 

- документ за бонитет издаден од страна на надле-
жен орган, според член 22 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98  и 2/2002),  

- доказ од надлежен орган дека не е отворена постапка 
за стечај или ликвидација, 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на деј-
ност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеите 3, 4, 5 и 6  не смеат да би-

дат постари од 6 месеци и притоа мораат да бидат во 
оригинал или копија заверена кај нотар. 

 
4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 

03.12.2003 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 

03.12.2003 година во 12,00 часот, во Управната зграда 
на Клиничкиот центар Скопје. 

4.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предаде писмено овласту-
вање за нивното присуство. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР  
5.1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- цена   70 бода, 
- начин на плаќање  20 бода, 
- рок на испорака  10 бода. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно 
лице. 

6.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-
нот за јавни набавки � пречистен текст. 

6.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички 
центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пошта, во 
архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Ко-
мисијата на лице место најдоцна до 03.12.2003 година во 
12.00 часот. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на  ро-

кот, ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се 
изготвени според овој повик нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации на телефон 3147-639 и 

3147-145.  
                                      ЈЗО Клинички Центар Скопје 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од пречистениот текст на За-

конот за јавни набавки, ЈЗО Клинички центар Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на Amp. Faktor VIII 400.000 IE и Amp. Faktor 
IX 130.000 IE, за период од 1 месец, за Клиниката за 
детски болести и Клиниката за хематологија. 

1.3. Право на учество имаат сите правни лица кои 
се регистрирани за вршење на соодветна дејност про-
пишано со Законот за лекови, помошни лековити 
средства и медицински помагала (�Службен весник на 
РМ� бр. 21/98). 

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

пресметани давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- рок на употребливост, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата понудувачите треба да ја достават 

следната придружна документација: 
- извод од судската регистрација на дејноста, (копија),  
- Решение за вршење на дејност, производство или 

промет на големо со лекови, помошни лековити средс-
тва и медицински потрошен материјал издаден од Ми-
нистерството за здравство, 

- документ за бонитет издаден од страна на надле-
жен орган, според член 22 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), 

- доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација,  

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е  
изречена мерка за безбедност забрана за вршење на 
дејност,  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеи 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 месеци и при тоа мораат да бидат во ори-
гинал или копија заверена кај нотар. 

 
4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на ден 

02.12.2003 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

02.12.2003 година во 12,00 часот, во Управната зграда 
на Клиничкиот Центар Скопје. 

4.3. Овластените претставници не понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овла-
стување за нивното присуство. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
5.1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- цена 70 бода, 
- начин на плаќање  20 бода, 
- рок на испорака  10 бода. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна  на од-
говорно лице. 

6.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки-пречистен текст. 

6.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар, Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот Центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 
02.12.2003 година во 12,00 часот. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на  ро-

кот, ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се 
изготвени според овој повик нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации на тел. 3147-639 и 

3147-145.  
                                      ЈЗО Клинички Центар Скопје 
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Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
2/02 - пречистен текст) и (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 23/2003), Комисијата за јавни набавки на 
ржавниот завод за геодетски работи објавува 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци.  
Б/Придружна документација: Д

 - извод од регистрација на дејноста; 
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не 

му е  изречена мерка на безбедност, забрана за вршење 
на дејност не постар од шест месеци во оригинал или 
копие заверено кај нотар; и 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 15/2003  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Државен завод за геодетски рабо-

ти, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4 - Скопје. - доказ од судската евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 ме-
сец  во оригинал или копие заверено кај нотар. 1.2. Предмет на набавката: канцелариски мебел. и Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со приби-

рање на понуди согласно Законот за јавни набавки. В/Техничка способност: 
- список на главни испораки на стоки во последните  

три години со износите, датумите и примачите 
Право на учество имаат сите правни и физички ли-

ца кои вршат регистрирана дејност на територија на 
Република Македонија. 

  
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ Отворањето ќе се изврши без присуство на понуду-
вачите. - цена    40 бода, Набавката може да се оствари и кај повеќе понуду-
вачи. - квалитет    30 бода, 

- рок на испорака   10 бода, Спецификацијата за видот и количините може да се 
подигне во архивата во Државниот завод за геодетски 
работи од 9,00 до 14,00 часот, за којашто е потребно да  
се уплатат 100,00ден. на образец ПП-50, жиро с-ка бр. 
210010045078711 депонент на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, даночен бр.4030990254533, со назна-
ка з  тендерска документација бр. 15. 

- начин на плаќање   10 бода, 
-
 
 гаранција на квалитетот  10 бода. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- рок на доставување на понудата е 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на барањето; а - понудата да се достави согласно со одредбите од 
Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на бара-
њето - бр. 15/2003; 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; - секој набавувач може да учествува само со една 

понуда; 2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови 
за плаќање, рок на испорака; - понудите кои не ги содржат бараните податоци, 

или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на 
набавката, при што тие треба да се во согласност со стан-
дардите на Република Македонија и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во Република Македонија; - понудите може да се доставуваат во архивата на 

Државниот завод за геодетски работи или преку пошта 
на адреса ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4 - Скопје, со 
назнака за "Комисија за јавни набавки - барање за при-
бир ње понуди бр. 15". 

2.4. Понудата треба да има рок на важност; и 
2
 

.5. Гаранција за квалитетот на набавката. 
а 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Како придружна документација која понудувачот 
во согласност со одредбите од Законот за јавни наба-
вки задолжително треба да приложи: 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-

сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи и за извршениот избор ќе бидат писмено из-
вестени. Контакт телефон 3170-126 и 3173-136. 

А/Финансиска и економска  документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинал или копие заверено кај нотар;  
Комисија за јавни набавки 

ЗА УТВРДУВА
Ц 

Малопродажната цена на пурите се утврдува како што 
Оваа одлука ќе се применува од ______________ годин

     
 
р.б. 

 
Назив на артиклот 

    
П УРИ: "BOLIVAR� 

  1. BOLIVAR BELICOSOS FINOS  
  2. BOLIVAR BELOCOSOS FINOS  SLB  
  3. BOLIVAR BONITAS  
  4. BOLIVAR CORONAS 
  5.  BOLIVAR CORONAS EXTRA 
  6. BOLIVAR CORONAS EXTRA 
  7. BOLIVAR CORONAS GIGANTES 
  8.  BOLIVAR CORONAS GIGANTES 
  9.  BOLIVAR CORONAS JUNIOR 
10.  BOLIVAR CHURCHILLS A/T  
11. BOLIVAR CHAMPIONS CELLO  
12. BOLIVAR DEMI TASSE  
13. BOLIVAR IMMENSAS  
14.  BOLIVAR PETIT CORONAS  
15. BOLIVAR PETIT CORONAS SLB 1/20 
16. BOLIVAR ROYAL CORONAS  
17.  BOLIVAR TUBOS NO.1  A/T  
18. BOLIVAR TUBOS NO.2  A/T 
19. BOLIVAR LONDSDALES  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

О Д Л У К А
ЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЕНА НА ПУРИ 
следува во спецификацијата дадена во прилог на оваа одлука.  
а. 

За "Фарел Хабанос"  
      Васил Атанасов 

Парчиња 
во кутија 

Тежина (гр.) 
/ парче 

Вкупна         
тежина 

(гр) 

Малопродажна 
цена (денари) со 
ДДВ 18% 

        1             2   (1х 2) 3              4 

      25          12.45      311.25   17,500.00  
      25          12.45      311.25   18,750.00  
      25            7.29      182.25     8,750.00  
      25            9.29      232.25   15,000.00  
      25          10.27      256.75   15,000.00  
      50          10.27      513.50   30,000.00  
      25          15.07      376.75   22,500.00  
      50          15.07      753.50   45,000.00  
      25            7.46      186.50     8,750.00  
      25          15.07      376.75   27,500.00  
      25            7.46      186.50     5,500.00  
      25            3.27        81.75     6,250.00  
      25          11.86      296.50   18,750.00  
      25            8.46      211.50    10,500.00  
      50            8.46      423   22,500.00  
      25          11.66     291.50   15,000.00  
      25            9.29     232.25   16,250.00  
      25           8.46     211.50   15,000.00  
      25          10.8     270   15,000.00  
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П
 
УРИ: "COHIBA� 
20 COHIBA CORONAS ESPEC. BN        25           8.15      203.75   27,500.00  
21 COHIBA CORONAS ESP. CEL.          5           8.15        40.75     5,000.00  
22 COHIBA ESPLENDIDOS SBN-B        25         15.07      376.75   32,500.00  
23 COHIBA EXQUISITOS SBN-B        25           5.01      375.25   15,000.00  
24 COHIBA LANCEROS        25         10.29      257.25   30,000.00  
25 COHIBA LANCEROS          5         10.29        51.45     6,750.00  
26 COHIBA PANTETELAS BN        25           2.81        70.25   15,000.00  
27 COHIBA PIRAMIDES JARS         25         14.26      356.5   62,500.00  
28 COHIBA ROBUSTOS         25         11.66      291.5   27,500.00  
29 COHIBA SIGLO I SLB VAR.         25           5.91      147.75   16,250.00  
30 COHIBA SIGLO II SLB VAR.         25           8.46      211.5   18,750.00  
31 COHIBA SIGLO III SLB VAR.        25          10.14      253.5   21,250.00  
32 COHIBA SIGLO IV SLB VAR        25          11.41      285.25   25,000.00  
33 COHIBA SIGLO V SLB VAR.        25          11.86      296.5   33,750.00  
34 COHIBA SIGLO I 5 CP 1/40          5            5.91        29.55     3,250.00  
35 COHIBA SIGLO II 5CP 1/40          5            8.41        42.05     3,750.00  
36 COHIBA SIGLO III 5CP 1/40          5          10.14        50.7     4,250.00  
37 COHIBA SIGLO IV 5CP 1/40          5          11.41        57.05     5,000.00  
38 COHIBA SIGLO V 5CP 1/40          5          11.86        59.3     6,750.00  
39 COHIBA PIRAMIDES /EDICION        25          14.26      356.5   50,000.00  
40 COHIBA SIGLO VI         25          14      350   62,500.00  

 
П УРИ: "CUABA� 

41 CUABA DISTINGUIDOS JARS        25                   50,000.00  
42 CUABA DIVINOS         25            6.09      152.25     8,750.00  
43 CUABA EXCLUSIVOS        25            8.91      222.75   15,000.00  
44 CUABA GENEROSOS        25            7.64      191   11,250.00  
45 CUABA TRADICIONALES        25            7.7      192.5   10,000.00  

 
П УРИ: "DIPLOMATICOS� 

46 DIPLOMATICOS NO.1       25           10.8      270   15,000.00  
47 DIPLOMATICOS NO.2       25           14.26      356.5   17,500.00  
48 DIPLOMATICOS NO.3       25             9.29      232.25   13,750.00  
49 DIPLOMATICOS NO.5       25             5.91      147.75     8,750.00  

 
П
 
УРИ: "H.UPMANN� 
50 H.UPMANN SIR WINSTON CABINET        25              15.07     376.75   28.750.00 
51 H.UPMANN ROYAL CORONAS A/T        25                9.57     239.25     8,750.00  
52 H.UPMANN AMATISTAS        25                8.46     211.5     8,750.00  
53 H.UPMANN AROMATICOS CELLO        25                7.77     194.25     5,000.00  
54 H.UPMANN BELVEDERES CELLO         25                6.21     155.25     5,000.00  
55 H.UPMANN CONN.NO.1 SLB         25             10.86     271.5   15,000.00  
56 H.UPMANN CORONAS MAJOR A/T (HM)        25               8.74     218.5     8,750.00  
57 H.UPMANN CORONAS MAJOR A/T(MM)        25               8.74     218.5     6,250.00  
58 H.UPMANN CORONAS MINOR A/T (MM)        25               6.35     158.75     6,250.00  
59 H.UPMANN CORONAS MINOR A/T (HM)        25               6.35     158.75     7,500.00  
60 H.UPMANN ESPECIAL CELLO           5               7.64       38.2     1,000.00  
61 H.UPMANN GRAND CORONAS         25               8.46      211.5     8,750.00  
62 H.UPMANN KINGS CELLO         25               7.77      194.25     5,000.00  
63 H.UPMANN LONSDALES         25             10.8      270   17,500.00  
64 H.UPMANN MAGNUM 46 SLB         25              11.41      285.25   17,500.00  
65 H.UPMANN MAJESTIC CELLO        25              7.64      191     5,000.00  
66 H.UPMANN MONARCAS        25            15.07      376.75   22,500.00  
67 H.UPMANN MONARCAS A/T         25            15.07      376.75   30,000.00  
68 H.UPMANN PETIT CORONAS         25              8.46      211.5   10,000.00  
69 H.UPMANN PETIT UPMAN CELLO        25              3.57        89.25     3,750.00  
70 H.UPMANN REGALIAS CELLO        25              7.77      194.25     5,000.00  
71  H.UPMANN ROY. CORONAS A/T  

81 HDM HOYO DOUBLE CORONAS         25             17.86      446.5   22,500.00  
82 HDM HOYO DOUBLE CORONAS         50             17.86      893   50,000.00  
83 HDM HOYO DU DAUPHIN SLB         25               8.15      203.75   15,000.00  
84 HDM HOYO DU DEPUTE         25               5.8      145   10,000.00  
85 HDM HOYO DU DEPUTE SLB         50               5.8      290   20,000.00  
86 HDM HOYO DU GOURMET SLB         25               6.76      169   12,500.00  
87 HDM HOYO DU MAIRE SLB         25               3.27        81.75     8,750.00  
88 HDM HOYO DU MAIRE SLB         50               3.27      163.5   17,500.00  
89 HDM HOYO DU MAIRE           5               3.27        16.35     1,500.00  
90 HDM HOYO DU PRINCE SLB        50               7.52      376   20,000.00  

 

       25              9.57      239.25     8,750.00  
72 H.UPMANN SINGULARES A/T        25              6.35      158.75     6,250.00  
73 H.UPMANN SUPER CORONAS         25             11.41      285.25   16,250.00  
74 H.UPMANN UPMANN NO.2        25             14.26      356.5   18,750.00  

 
ПУРИ: "HOYO DE MONTERREY� 
 

75 HDM HOYO CHURCHILLS         25             15.07      376.75   22,500.00  
76 HDM HOYO CORONAS         25               9.29       232.25     13,750.00  
77 HDM HOYO CORONATIONS A/T (HM)        25               7.77      194.25     8,000.00  
78 HDM HOYO CORONATIONS A/T (MM)        25               7.77      194.25     7,000.00  
79 HDM HOYO DES DIEUX SLB         50             10.14      507   30,000.00  
80 HDM HOYO DES DIEUX SLB        25             10.14      253.5   15,000.00  
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91 HDM HOYO DU PRINCE SLB       25              7.52     188   10,000.00 
92 HDM HOYO DU ROI         25               9.29      232.25   15,000.00  
93 HDM HOYO DU ROI SLB         50                    9.29      464.5   27,500.00  
94 HDM HOYO EPICURE NO.1        50             11.41      570.5   32,500.00  
95 HDM HOYO EPICURE NO.1         25             11.41      285.25   17,500.00  
96 HDM HOYO EPICURE NO.2         50             11.66      583   30,000.00  
97 HDM HOYO EPICURE NO.2         25             11.66      291.5   16,250.00  
98 HDM HOYO PALMAS EXTRA        25               7.64      191     6,250.00  
99 HDM HOYO PALMAS EXTRA CELLO         25               7.64      191     5,000.00  
100 HDM HOYO SHORT HOYO CORONAS         25               8.46      211.5   10,000.00  
101 HDM PETIT CORONATIONS A/T        25               6.35      158.75     7,500.00  
102 HDM PARTICULARES SLB 5 CP 1/40          5             18.79        93.95   12,500.00  
103 HDM PIRAMIDES         25             14.26      356.5   30,000.00  

 
П УРИ: " JOSE LA PIEDRA� 

104 JOSE LA PIEDRA BREVAS        25             8.21      205.25     3,750.00  
105 JOSE LA PIEDRA CAZADORES        25           10         250     3,750.00  
106 JOSE LA PIEDRA CONSERVAS        25             9.2      230     3,750.00  
107 JOSE LA PIEDRA CREMAS        25             7.6      190     3,750.00  
108 JOSE LA PIEDRA NACIONALES       25             8.26      206.5     3,750.00  
109 JOSE LA PIEDRA PETIT CETROS        25             6.32      158     3,750.00  
110 JOSE LA PIEDRA BREVAS          5             8.21               41.05        750.00  
111 JOSE LA PIEDRA CAZADORES         5           10        50        750.00  
112 JOSE LA PIEDRA CONZERVAS         5             9.2        46        750.00  
113 JOSE LA PIEDRA CREMAS         5             7.6        38        750.00  
114 JOSE LA PIEDRA NACIONALES          5             8.28        41.4        750.00  
115 JOSE LA PIEDRA PETIT CETROS         5             6.32        31.6        750.00  

 
П УРИ: " MONTECRISTO� 

116 M.CRISTO �A� ESTUCHE         25           18.79        469.75   35,000.00  
117 M.CRISTO ESPEC. No.1 SBN-B25        25           10.29       257.25   25,000.00  
118 M.CRISTO ESPEC. No.2 SBN-B         25             8.15       203.75   17,500.00  
119 M.CRISTO JOYITAS SBN-B        25             2.81         70.25   11,250.00  
120 M.CRISTO No. 1         25           10.8          270   17,500.00  
121 M.CRISTO No. 3        25             9.29       232.25   15,000.00  
122  M.CRISTO No. 3 DISP          5             9.29         46.45     3,000.00  
123 M.CRISTO No.4         10             8.46         84.6     5,500.00  
124 M.CRISTO No.4         25             8.46       211.5   11,250.00  
125 M.CRISTO No.4           5             8.46         42.3     2,250.00  
126 M.CRISTO No. 5        25             5.91       147.75   10,000.00  
127 M.CRISTO PETIT TUBOS A/T        25             8.46       211.5   13,750.00  
128 M.CRISTO TUBOS          10           10.14       101.4     9,000.00  
129 M.CRISTO TUBOS        25           10.14       253.5   21,250.00  
130 M.CRISTO NO.2        25           14.26       356.5   21,250.00  
131 MONTECRISTO ROBUSTOS JARS         25           11.66       291.5   30,000.00  
132 MONTECRISTO ROBUSTOS         25           11.66       291.5   30,000.00  
133 MONTECRISTO C (LE)         25           11.41       285.25   62,500.00  
134 MONTECRISTO NO.2          3           14.26         42.78     2,550.00  

 
П УРИ: " PARTAGAS� 

135 PARTAGAS 8-9-8 UNVARN.CAB       25           10.14       253.5   17,500.00  
136 PARTAGAS 8-9-8 VARN. CAB.       25           11.86       296.6   21,250.00  
137 PARTAGAS ARISTOCRATS        25             7.04       176     6,250.00  
138 PARTAGAS BELVEDERES CELLO        25             6.21       155.25     6,250.00  
139 PARTAGAS CHICOS CELLO        25             3         75     3,750.00  
140 PARTAGAS CHICOS         5             3         15        750.00  
141 PARTAGAS CHURCHILLS DEL.       25           15.07       376.75   22,500.00  
142 PARTAGAS CORONAS JUNIOR A/T        25             6.35       158.75     6,250.00  
143 PARTAGAS CORONAS SENIOR A/T       25             8.74       218.5     8,750.00  
144 PARTAGAS DE PART DLX A/T        10             7.64         76.4     3,500.00  
145 PARTAGAS DE PART DLX A/T       25             7.64       191   10,000.00  
146 PARTAGAS DE PART DLX A/T        25             7.64       191   10,000.00  
147 PARTAGAS DE PART NO.1        25           11.86       296.5   18,750.00  
148 PARTAGAS LONDRES EXTRA       25             7.04         176     6,250.00  
149 PARTAGAS LONDRES EXTRA  

          11.66      291.5   16,250.00  
160 PARTAGAS SHORTS        25             7.46      186.5   10,000.00  
161 PARTAGAS SHORTS SLB        50             7.46      373   20,000.00  
162 PARTAGAS SUPER PARTAGAS        25             7.64      191     6,250.00  
163 PARTAGAS PIRAMIDES        25           14.26      356.5   32,500.00  
164 PARTAGAS SERIE D.NO.2 (LE)        25           12.5      312.5   32,500.00  
165 PARTAGAS SERIE D NO.3        25           11.4      285.25   27,500.00  
166 PARTAGAS LONSDALES        25           10.8      270   15,000.00  
167 PARTAGAS LONSDALES SLB        50           10.8      540   30,000.00  

        5             7.04         35.2     1,250.00  
150 PARTAGAS LONDRES FINOS CELLO        25             7.04       176     5,000.00  
151 PARTAGAS LUSITANIAS       25           17.86       446.5   25,000.00  
152 PARTAGAS LUSITANIAS        50           17.86       893   50,000.00  
153 PARTAGAS MILLE FLEURS       25             7.7      192.5     7,500.00  
154 PARTAGAS PETIT CORONAS        25             8.74      218.5   10,000.00  
155 PARTAGAS PETIT CORONAS ESP       25             8.74      218.5     6,250.00  
156 PARTAGAS PERFECTOS CELLO       25             7.36      184     6,250.00  
157 PARTAGAS PRESIDENTES        25           10.79      269.75   17,500.00  
158 PARTAGAS SELECTION PRIVADA NO.1        25           11.86      295.5   30,000.00  
159 PARTAGAS SERIE D. NO.4 SBN-B        25 
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ПУРИ: "PUNCH� 
 

168 PUNCH PETIT CORONATIONS A/T       25           6.35       158.75     7,500.00  
169 PUNCH PETIT PUNCH 50       50           5.91      295.5   20,000.00  
170 PUNCH BLACK PRINCE        25         11.41      285.25   16,250.00  
171  PUNCH CHURCHILLS        25         15.07      376.75   22,500.00  
172 PUNCH CHURCHILLS A/T       25         15.07      376.75   30,000.00  
173 PUNCH CHURCHILLS SLB        50         15.07      753.5   50,000.00  
174 PUNCH CORONAS        25           9.29      232.25   13,750.00  
175 PUNCH CORONATIONS A/T        25           7.7      192.5     7,500.00  
176 PUNCH DOUBLE CORONAS        25          17.86      446.5    26,250.00  
177 PUNCH DOUBLE CORONAS        50         17.86      893   55,000.00  

        192.5     8,750.00  
201 ROM & JUL NO.3 A/T (HM)       25           6.35         158.75     8,750.00  
202 ROM & JUL NO. 3 A/T (MM)       25              8,750.00  
203 ROM & JUL BELICOSOS        25         12.45              311.25   18,750.00  
204 ROM & JUL BELVEDERES CELLO        25           6.21         155.25     6,250.00  
205 ROM & JUL CAZADORES        25         11.27         281.75   12,500.00  
206 ROM & JUL CED.DEL No. 1        25         10.8         270   17,500.00  
207 ROM & JUL CED.DEL. No. 2        25          9.29         232.25   16,250.00  
208 ROM &JUL CED. DEL. No. 3       25          8.46         211.5   11,250.00  
209 ROM & JUL CELESTIAL. FIN        25          9.34         233.5   16,250.00  
210 ROM & JUL CHICOS CELLO        25          3           75     3,750.00  
211 ROM & JUL CHURCHILLS A/T        25        15.07         376.75   25,000.00  
212 ROM & JUL CHURCHILLS A/T        10        15.07         150.7   12,000.00  
213 ROM & JUL CHURCHILLS NO TUB        25        15.07         376.75   23,750.00  
214 ROM & JUL CORONAS       25          9.29         232.25   15,000.00  
215 ROM & JUL CORONAS GRANDES        25        10.14         253.5   15,000.00  
216 ROM & JUL EXEPCIONALES        25          7.7         192.5     6,250.00  
217 ROM & JUL EXHIBICION No. 3        25        11.41          285.25   16,250.00  
218 ROM & JUL EXHIBICION No. 4        25        10.86         271.5   15,000.00  
219 ROM & JUL EXHIBICION No. 4 SLB        50        10.86         543   30,000.00  
220 ROM & JUL MILLE FLEURS        10          7.7           77     3,000.00  
221 ROM & JUL MILLE FLEURS        25          7.7         192.5     6,250.00  
222 ROM & JUL NO.2 A/T         5          7.7           38.5     2,250.00  
223 ROM & JUL NO. 2 DLX A/T        25          8.46         211.5   13,750.00  
224 ROM & JUL No. 1 A/T        10          7.64           76.4     4,500.00  
225 ROM & JUL No.1 A/T       25          7.64         191   11,250.00  
226 ROM & JUL No. 1 A/T 1/40       25          7.64         191     8,750.00  
227 ROM & JUL No. 1 DEL. A/T        25          9.29         232.25   17,500.00  
228 ROM & JUL PANETELAS CELLO        25         123.5     5,000.00  
229 ROM & JUL PANETELAS        25          4.94         123.5     5,000.00  
230 ROM & JUL PERFECTOS CELLO        25          7.36         184     6,250.00  
231 ROM & JUL PETIT CORONAS        25          8.46         211.5   11,250.00  
232 ROM & JUL PETIT JULIETAS        25          3.27           81.75     8,750.00  
233 ROM & JUL PETIT PRINCESS        25          5.91         147.75   10,000.00  
234 ROM & JUL PRINCE OF WALES        25        15.07         376.75   23,750.00  
235 ROM & JUL REGALIAS DE LONDRES        25          6.35         158.75     6,250.00  
236 ROMEO & JULIETA ROBUSTOS        25        11.66         291.5   20,000.00  
237 ROM & JUL HERMOSOS NO.1- L.E.       25        11.6         290   32,500.00  

 
ПУРИ: "TRINIDAD� 
 

238 TRINIDAD FUNDADORES SBN-B        24         11.8      295   31,200.00  
239 TRINIDAD FUNDADORES SBN-B         50         11.8      590   85,000.00  

178 PUNCH MARGARITAS        25           2.94        73.5     8,750.00  
179 PUNCH MONARCAS A/T        25         15.07      376.75   30,000.00  
180 PUNCH NINFAS SLB        50           7.07       353.5   22,500.00  
181 PUNCH PALMAS REALES CELLO        25           7.64      191     6,250.00  
182 PUNCH PETIT CORONAS DEL PUNCH        25           8.46      211.5   11,250.00  
183 PUNCH PETIT CORONATIONS A/T        25               6,250.00  
184 PUNCH PUNCH        25         11.41      285.25   16,250.00  
185 PUNCH PUNCH SLB       50         11.41      570.5   35,000.00  
186 PUNCH ROYAL CORONATIONS A/T       25           9.57        239.25   10,000.00  
187 PUNCH ROYAL CORONATIONS A/T       25           9.57       239.25     8,750.00  
188 PUNCH ROYAL SELECTION NO.12 SLB        25           8.46      211.5   11,250.00  
189 PUNCH PETIT PUNCH        25           5.91      147.75   11,250.00  
190 PUNCH SUPER SELECTION NO.2 SLB       50         11.41          570.5   35,000.00  
191 PUNCH SUPER SELECTION NO.1 SLB       50         10.14      507   30,000.00  
192 PUNCH ROYAL SELECT. NO.11        25         11.41     285.25   16,250.00  

 
ПУРИ: � QUINTERO� 
 

193 QUITERO BREVAS        25          8.28     207     3,750.00  
194 QUINTERO LONDRES EXTRA        25          6.9     172.5     3,750.00  
195 QUINTERO NACIONALES        25          8.28     207     3,750.00  
196 QUINTERO NACIONALES          5          8.28       41.4        750.00  
197 QUINTERO PANETELAS       25          6.1     152.5     3,750.00  
198 QUINTERO PANETELAS CELLO        25          6.1     152.5     3,750.00  
199 QUINTERO PURITOS CELLO        25          3       75     3,750.00  

 
ПУРИ: " ROMEO & JULIETA� 
 

200 ROM. & JUL NO.2 A/T        25           7.7 

         4.94 
 



Стр. 64 - Бр. 72 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 ноември 2003 
 

ПУРИ: "VEGAS ROBAINA� 
 

240 VEGAS ROBAINA CLASICOS        25           10.8        270   18,750.00  
241 VEGAS ROBAINA DON ALEJANDRO       25           17.86        446.5   27,500.00  
242 VEGAS ROBAINA FAMILIAR       25             9.29        232.25   16,250.00  
243 VEGAS ROBAINA FAMOSOS        25           10.86        271.5   16,250.00  
244 VEGAS ROBAINA UNICOS       25           14.26        356.5   22,500.00  

 
ПУРИ: " SAN CRISTOBAL DE LA HABANA� 
 

245 EL MORRO        25           19.45       486.25   25,000.00  
246 EL PRINCIPE        25           16.67       416.75   10,000.00  
247 LA FUERZA       25           19.84       496   18,750.00  
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О Д Л У К А  

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
НА ТУТУНСКИ ДОБРА 

 
1. На ден 06.11.2003 година Д.П.Т.У. �МАНД Ин-

тернационал� ДООЕЛ Скопје ги утврдува малопро-
дажните цени за продажба на пазарот на територијата 
на Р. Македонија за следните тутунски добра: 

 
Ред. 
бр. Назив Акциза за тутунските 

добра 
Малопродаж-
на цена/кутија 
во денари 

1. Јорк 33% 35,00 
2. Јорк лајт 33% 35,00 
3. Јорк 25 33% 35,00 

1564. Одлука за разрешување член на Владата 
на Република Македонија и министер за 
економија....................................................... 5

1565. Одлука за разрешување член на Владата 
на Република Македонија и министер за 
транспорт и врски......................................... 5

1566. Одлука за избор на член на Владата на Ре-
публика Македонија и министер кој ќе ра-
ководи со Министерството за правда......... 5

1567. Одлука за избор на член на Владата на Ре-
публика Македонија и министер кој ќе ра-
ководи со Министерството за финансии.... 6

1568. Одлука за избор на член на Владата на Ре-
публика Македонија и министер кој ќе ра-
ководи со Министерството за економија... 6

1569. Одлука за избор на член на Владата на Ре-
публика Македонија и министер кој ќе ра-
ководи со Министерството за транспорт и 
врски.............................................................. 6

1570. Одлука за определување највисоки цени 
на одделни нафтени деривати утврдени 
согласно Методологијата ............................ 6

1571. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Управата за безбедност 
и контраразузнавање.................................... 7

1572. Правилник за начинот на вршење на рабо-
тите на внатрешната ревизија...................... 7

1573. Правилник за начинот на пријавувањето, 
уписот на вложувањето, како и содржина-
та, формата и начинот на водење на Реги-
старот на вложувања во недвижности на 
нерезиденти во Република Македонија...... 13

1574. Правилник за начинот на пријавувањето, 
уписот на вложувањето, како и содржина-
та, формата и начинот на водење на Реги-
старот на вложувања во недвижности на 
резиденти во странство................................ 16

1575. Правилник за квалитетот на течните горива. 18
1576. Одлука за изменување на Одлуката за ка-

матните стапки на Народна банка на Ре-
публика Македонија..................................... 21

1577. Одлука за престанување на важење на Од-
луката за условите и начинот под кои На-
родна банка на Република Македонија пла-
ќа камата на депонирани девизни средства. 21

1578. Одлука за измена на Одлуката за единс-
твената тарифа по која се наплатуваат на-
доместоците за услугите што ги врши На-
родна банка на Република Македонија...... 21

1579. Одлука за изменување на Одлуката за ка-
матната стапка, која Народна банка на Ре-
публика Македонија ја плаќа на задолжи-
телната резерва на банките и штедилни-
ците................................................................ 21

1580. Упатство за спроведување на Одлуката за 
условите и начинот на склучување на кре-
дитните работи во девизи меѓу резиденти. 21

 
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе ја спро-

ведат службите за увоз, продажба и финансии на 
Д.П.Т.У. �МАНД Интернационал� ДООЕЛ Скопје. 

 
                                                            Директор, 
                                                    Костовски Ѓоре, с.р. 
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