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55. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОД-
НОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ДОГОВОРОТ 
ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНИ-
ТЕ И КУЛТУРАТА 

 
Се прогласува Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Меѓународното здружение за развој 
(ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на 
општините и културата, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
Бр. 07-155/1                                   Претседател 

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                 Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗ-
ВОЈ НА ОПШТИНИТЕ  И КУЛТУРАТА 

 
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓународно-
то здружение за развој (ИДА) со кредит во износ од 4 ми-
лиона (4.000.000) Специјални права на влечење (СПВ), ек-
вивалент на 5 милиона американски долари наменет за 
Проектот за развој на општините и културата. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на кредитот од член 
1 на овој закон се утврдуваат со Договор за кредит по 
Проектот за развој на општините и културата кој ќе се 
склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното 
здружение за развој (ИДА). 

Во име на Република Македонија Договорот за кредит 
од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за фи-
нансии или од него овластено лице. 

 
Член 3 

Кредитот е бескаматен со рок на отплата од 35 години 
и грејс период од десет години. 

Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати 
кои пристигнуваат за плаќање на 15 март и 15 септември 
секоја година, почнувајќи од 15 септември 2011 година, а 
завршувајќи на 15 март 2036 година. 

Секоја отплата на главнината од 15 септември 2011 до 
15 март 2021 година ќе изнесува 1,25% од износот на 
главнината на кредитот, а секоја отплата од 15 септември 
2021 година до 15 март 2036 година ќе изнесува 2,5% од 
износот на главнината. 

 

Член 4 
На неповлечените средства од кредитот се плаќа про-

визија по стапка што ја пропишува Меѓународното здру-
жение за развој (ИДА) на 30 јуни секоја година, но не по-
голема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 
дена од денот на влегувањето во сила на Договорот од 
член 2 на овој закон до денот на повлекување на средства-
та. 

На повлечените средства од главнината на кредитот 
што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги 
по стапка од 0,75% годишно. 

Провизијата од ставовите 1 и 2 на овој член се плаќа 
полугодишно и тоа на 15 март и на 15 септември секоја 
година. 

 
Член 5 

Кредитот ќе се реализира преку Проектната единица 
за имплементација на Проектот за развој на општините и 
културата формирана во Министерството за култура. 

 
Член 6 

Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон 
ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

___________ 
56. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНА-
РОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ДЕ-
ЦА И МЛАДИНЦИ  
Се прогласува Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Меѓународното здружение за развој 
(ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на де-
ца и младинци, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
Бр. 07-156/1                                   Претседател 

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                 Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО 
ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ  

ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ  
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓународното 
здружение за развој (ИДА) со кредит во износ од 2 милиона 
(2.000.000) Специјални права на влечење (СПВ), еквивалент 
на 2.5 милиона американски долари наменет за Проектот за 
развој на деца и младинци. 
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Член 2 
Условите и начинот на користење на кредитот од член 

1 на овој закон се утврдуваат со Договор за кредит по 
Проектот за развој на деца и младинци, кој ќе се склучи 
меѓу Република Македонија и Меѓународното здружение 
за развој (ИДА). 

Во име на Република Македонија Договорот за кредит 
од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за фи-
нансии или од него овластено лице.  

 
Член 3 

Кредитот е бескаматен со рок на отплата од 35 години 
и грејс период од десет години. 

Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати 
кои пристигнуваат за плаќање на 15 јуни и 15 декември 
секоја година, почнувајќи од 15 декември 2011 година, а 
завршувајќи на 15 јуни 2036 година. 

Секоја отплата на главнината од 15 декември 2011 до 
15 јуни 2021 година ќе изнесува 1,25% од износот на глав-
нината на кредитот, а секоја отплата од 15 декември 2021 
година до 15 јуни 2036 година ќе изнесува 2,5% од изно-
сот а главнината. н 

Член 4 
На неповлечените средства од кредитот се плаќа про-

визија по стапка што ја пропишува Меѓународното здру-
жение за развој (ИДА) на 30 јуни секоја година, но не по-
голема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 
дена од денот на влегувањето во сила на Договорот од 
член 2 на овој закон до денот на повлекување на средства-
та. 

На повлечените средства од главнината на кредитот 
што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги 
по стапка од 0,75% годишно. 

Провизијата од ставовите 1 и 2 на овој член се плаќа 
полугодишно и тоа на 15 јуни и на 15 декември секоја го-
дина. 

 
Член 5 

Кредитот ќе се реализира преку Проектната единица за 
имплементација на Проектот за развој на деца и младинци 
фор ирана во Агенцијата за млади и спорт. м  

Член 6 
Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон 

ќе г  отплаќа од Буџетот на Република Македонија. о
  

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Република Македонија". 
___________ 

57. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ 
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАН-
СИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ГЛОБАЛНО ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИН-
ФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ОД ЛОКАЛНАТА СА-
МОУПРАВА ВО ИЗНОС ОД 0 МИЛИОНА ЕВРА  2 
Се прогласува Законот за задолжување на Република 

Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка 
по Финансискиот договор за глобално финансирање на 
мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти 
од локалната самоуправа во износ од 20 милиона евра, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
Бр. 07-157/1                                   Претседател 

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                 Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО КРЕДИТ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ГЛО-
БАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИ  ПРОЕК-
ТИ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО ИЗНОС ОД 
20 МИЛИОНА ЕВРА 

 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Европската 

инвестициона банка со кредит во износ од 20 милиона ев-
ра за глобално финансирање на мали и средни претприја-
тија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа. 

 
 

Член 2 
Условите и начинот на користење на кредитот од член 

1 на овој закон се утврдуваат со Финансискиот договор 
меѓу Република Македонија и Европската инвестициона 
банка за глобално финансирање на мали и средни прет-
пријатија и инфраструктурни проекти од локалната само-
управа. 

 
Член 3 

Реализацијата на кредитот од член 1 на овој закон ќе 
започне преку Стопанската банка АД Скопје и Комерци-
јалната банка АД Скопје, со можност согласно со Финан-
сискиот договор меѓу Република Македонија и Европска-
та инвестициона банка во натамошната реализација да се 
вклучат и други деловни банки од Република Македонија. 

Народната банка на Република Македонија ќе го адми-
нистрира кредитот во име на Владата на Република Маке-
донија. 

 
Член 4 

Условите и начинот на користење на кредитот од член 
1 на овој закон од страна на деловните банки ќе се утврдат 
со договори за позајмување кои во име на Владата на Ре-
публика Македонија министерот за финансии ќе ги склу-
чи со деловните банки, а кои договори ќе бидат одобрени 
од Европската инвестициона банка. 

Во договорите од став 1 на овој член ќе бидат дефини-
рани обврските на деловните банки во имплементирањето 
на кредитот. 

 
Член 5 

Рокот на отплата на кредитот за мали и средни прет-
пријатија е 12 години вклучувајќи три години грејс пери-
од. 

Рокот на отплата на кредитот за инфраструктурни про-
екти од локалната самоуправа е 15 години со пет години 
грејс период. 

Каматната стапка која ќе се применува на кредитот се 
утврдува на денот на повлекувањето на средствата од 
страна на Европската инвестициона банка и може да биде 
фиксна или променлива. 

Министерството за финансии ќе одлучи која каматна 
стапка ќе се применува на кредитот. 

 
 

Член 6 
Крајните корисници на средствата од кредитот ќе ги 

отплатуваат средствата на деловните банки. Деловните 
банки имаат обврска да ги сервисираат обврските кон Бу-
џетот на Република Македонија, а од Буџетот на Републи-
ка Македонија ќе се сервисираат обврските кон Европска-
та инвестициона банка. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 
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58. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ 
 
Се прогласува Законот за лизинг, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-172/1                 Претседател  
16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
             Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ЛИЗИНГ 

 
 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот и условите на врше-

ње на лизинг со опиплив подвижен предмет. 
 

Дефиниции 
 

Член 2 
Лизингот е трансакција која се однесува на опиплив 

подвижен предмет, во која корисникот на лизинг го опреде-
лува предметот на лизинг кој е купен од страна на давате-
лот на лизинг и се дава на корисникот на лизинг за догово-
рен временски период, врз основа на договорот за лизинг 
кој е склучен меѓу давателот и корисникот на лизинг, спо-
ред условите определени во него. 

Давател на лизинг е правно лице кое дава еден или по-
веќе предмети на користење на корисникот на лизинг, за 
одреден временски период, под условите во договорот за 
лизинг (во натамошниот текст: давател). 

Корисник на лизинг е правно или физичко лице кое го 
прима предметот на лизинг за употреба според договор за 
лизинг (во натамошниот текст: корисник). 

Продавач е правно или физичко лице кое го продава 
или на друг начин го обезбедува предметот на лизинг на 
давателот, согласно со договорот за лизинг. 

Предмет на лизинг е секој опиплив подвижен предмет, 
освен оној за кој со закон има ограничување да може да 
биде предмет за лизинг (во натамошниот текст: предмет). 

Договор за лизинг е договор во писмена или електрон-
ска форма, склучен меѓу давателот и корисникот со кој да-
вателот го дава предметот на користење на корисникот, 
под услови наведени во договорот за определен времен-
ски период. 

Договорот за купопродажба е договор во писмена или 
електронска форма склучен меѓу продавачот на предметот 
на лизинг и корисникот или давателот на лизинг.  

Даватели на лизинг 
 

Член 3 
Давателот е трговско друштво (домашно или стран-

ско) кое е основано според законите на Република Маке-
донија, кое врши дејност давање на предмети на лизинг на 
корисникот, според начинот и условите утврдени со овој 
закон. 

За да може трговското друштво од став 1 на овој член 
да врши работи како давател на лизинг во Република Ма-
кедонија, треба да добие дозвола од Министерството за 
финансии за вршење на дејност лизинг во согласност со 
овој закон. 

Дозволата од став 2 на овој член се објавува во "Служ-
бен весник на Република Македонија" во рок од две неде-
ли од денот на издавањето. 

Министерот за финансии поблиску ги пропишува на-
чинот и условите за вршење на лизинг. 

 
 

Основна главнина 
 

Член 4 
Основната главнина во пари на давателот од член 3 на 

овој закон, не може да биде помала од 100.000 ЕВРА во 
денарска противвредност, пресметано по средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија, на денот на 
поднесување на барањето до Министерството за финан-
сии за добивање на дозвола за вршење дејност лизинг. 

Основната главнина од став 1 на овој член од 1 јануа-
ри 2004 година ќе се зголеми на износ од 150.000 ЕВРА во 
денарска противвредност, пресметано по средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија, сметано од 1 
јануари 2006 година ќе се зголеми на износ од 200.000 ЕВ-
РА. 

Основната главнина од став 1 на овој член давателот е 
должен постојано да ја одржува во текот на неговото ра-
ботење. 

 
Договор за лизинг 

 
Член 5 

Договорот за лизинг се заверува кај нотар. 
Давателот може да ги пренесува или на друг начин да 

ги остварува сите или некои од неговите права и користи на 
предметот, што е предмет на договорот за лизинг и кои про-
излегуваат од договорот за лизинг, под услов таквото пре-
несување или остварување да не е во спротивност со право-
то на корисникот во целост да го користи предметот сé до-
дека корисникот ги прифаќа обврските од договорот или 
доколку тоа не е во спротивност со законите на Република 
Македонија, освен ако поинаку не е предвидено во догово-
рот за лизинг. 

Пренесувањето или остварувањето на правата од став 
2 на овој член нема да го ослободи давателот од обврските 
кои произлегуваат од договорот за лизинг, освен ако пои-
наку не е определено со договорот. 

Корисникот може да пренесува право за користење на 
предметот или било кое друго право, но не и негова обвр-
ска, кое произлегува од договорот за лизинг, само доколку 
тоа е предвидено во договорот за лизинг или ако тоа не е 
предвидено во договорот, само со претходна согласност 
на давателот во писмена или електронска форма. 

 
 

Договор  со  продавачот   
Член 6 

Во случај кога корисникот го определил продавачот и 
му наложил на давателот да склучи договор за купопро-
дажба со истиот, обврските на продавачот кои произлегу-
ваат, од договорот за продажба во врска со предметот на 
договорот за лизинг, директно се однесуваат на корисни-
кот за кого се обврзувачки, освен доколку поинаку не е 
утврдено во договорот за лизинг или со посебен договор 
во писмена или електронска форма склучен меѓу давате-
лот и корисникот. 

Продавачот е одговорен за предметот на лизинг опре-
делен во договорот за лизинг или за предметот кој ќе биде 
определен со договорот за лизинг, во зависност од услови-
те од договорот за продажба, освен ако тоа не е во спро-
тивно со прописите на Република Македонија. Доколку 
поконкретно не се утврдени посебните услови во догово-
рот за продажба во врска со одговорноста на продавачот, 
ќе се применуваат одредбите на прописите со кои се регу-
лираат облигационите односи. 

Одговорноста на продавачот за надомест на штета или 
исполнување на обврските врз основа на договорот за 
продажба, во случај кога обврските се однесуваат и кон 
давателот и кон корисникот, освен доколку поинаку не е 
определено во договорот за продажба, ќе се смета за извр-
шена со плаќање било кон давателот или кон корисникот. 
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За обврските на продавачот кои произлегуваат од до-
говорот за продажба се известува и корисникот. 

Известувањето од став 4 на овој член не му дава право 
на корисникот да бара раскинување на договорот за про-
дажба без претходна согласност на давателот во писмена 
или електронска форма. 

 
 

Обврски на страните 
 
 

Член 7 
Корисникот е должен да определи дали предметот на 

лизинг кој треба да биде преземен врз основа на догово-
рот за лизинг, ги исполнува договорените услови пред ис-
тиот да го прими согласно со договорот за лизинг. 

Во моментот кога корисникот ќе го прими предметот 
на лизинг, за давателот на лизинг настанува обврска за 
плаќање кон продавачот за купениот предмет на лизинг. 

Доколку предметот не ги исполнува условите опреде-
лени во договорот за лизинг, корисникот има право да го 
одбие предметот во рок од 30 работни дена, по кој рок ко-
рисникот го губи правото да го одбие предметот. 

Во случај на одбивање на предметот од страна на ко-
рисникот, корисникот е должен да го чува предметот нај-
многу 30 работни дена од приемот, освен ако не се утврди 
друг рок со договорот за лизинг. 

Во случај кога давателот на лизинг го набавил предме-
тот за определен корисник по негово барање кој ќе биде 
предмет на договорот за лизинг или доколку корисникот го 
определил продавачот, со кој давателот склучил договор за 
продажба, давателот е ослободен од одговорност кон ко-
рисникот за обврските на продавачот кои произлегуваат од 
договорот за продажба во врска со предметот (квалитетот 
на предметот на лизинг, исправноста на работењето, како и 
за неговото навремено доставување до корисникот или да-
вателот, замена или поправка на дефект или инсталирање 
на предметот), освен ако поинаку не е договорено. 

Во случај кога давателот го избрал продавачот, тие со-
лидарно одговараат за секоја штета настаната во врска со 
предметот кон корисникот која произлегува од став 4 на 
овој член, освен доколку поинаку не е договорено во пис-
мена или електронска форма меѓу давателот и корисни-
кот. 

Давателот е одговорен за неиспорака, задоцнување со 
испорака или испорака на несоодветен предмет, само ако 
тоа произлезе од договорот за лизинг или ако до тоа е дој-
дено по негова вина. 

Давателот му гарантира на корисникот непречено ко-
ристење на предметот на лизинг и во случај на неисполну-
вањето на обврската од страна на давателот кон трети ли-
ца. 

 
 

Враќање на предметот 
 
 

Член 8 
Предметот се враќа на давателот или на лице овласте-

но од давателот на датумот и според условите и начинот 
утврдени во договорот за лизинг, а ако тоа не е утврдено 
се постапува според вообичаени рокови за таква намена. 

Кога договорот за лизинг престанува од било која при-
чина корисникот, во согласност со договорот за лизинг, 
освен доколку не го изврши правото да го купи предметот 
или да го чува на лизинг за натамошниот период, е дол-
жен да го врати предметот во иста состојба во која бил да-
ден, подложен на нормална употреба и абење, освен до-
колку поинаку не е определено во договорот за лизинг. 

Доколку поинаку не е определено во договорот за ли-
зинг, давателот го прегледува предметот при негово враќа-
ње на физичко поседување на давателот, во рок од 30 ра-
ботни дена. Во случај кога тоа не е реално возможно да се 
направи тоа, давателот има дополнителен рок кој е разумно 
потребен за преглед на предметот и го известува во писме-
на или електронска форма корисникот, ако вратениот пред-
мет не е во согласност со условите определени во договорот 
за лизинг. Неможноста во писмена или електронска форма 

да го извести корисникот во погоре наведениот рок, ќе се 
смета прифаќање од страна на давателот дека предметот е 
вратен во соодветна состојба, освен ако таквата несоодвет-
ност не можела да биде откриена од давателот, внимателно 
спроведувајќи го прегледот. 

Во случај на започнување на стечајна постапка на ко-
рисникот, давателот има право, по известување во писме-
на или електронска форма до корисникот, веднаш да си го 
поврати предметот кој е предмет на договорот за лизинг 
како што е определено од давателот во тоа известување, 
на трошок на корисникот, освен ако поинаку не е опреде-
лено во договорот за лизинг или ако поинаку не е догово-
рено во посебен документ во писмена или електронска 
форма меѓу давателот и корисникот. 

 
 

Одржување на предметот 
 
 

Член 9 
Корисникот е одговорен за одржување на предметот 

кој е предмет на договорот за лизинг, во добра работна 
состојба, нормална употреба и абење, освен ако поинаку 
не е предвидено во договорот за лизинг. 

Корисникот ги сноси сите трошоци за одржување, ка-
ко што е предвидено во став 1 од овој член вклучувајќи ги 
работењето, техничкото одржување и поправката на пред-
метот на лизинг, освен ако поинаку не е определено во до-
говорот за лизинг. 

 
 

Купување на предметот и продолжување  
на правата од договорот за лизинг 

 
 

Член 10 
Во договорот за лизинг може да се предвиди право на 

откуп на предметот од страна на корисникот на денот или 
пред истекот на договорениот период за користење на 
предметот - финансиски лизинг и или право корисникот 
да продолжи да го користи предметот на лизинг по исте-
кот. 

По истекот на договорот за лизинг, корисникот нема 
автоматски да стекне сопственост на предметот после пла-
ќањето на сите износи кои произлегуваат од договорот за 
лизинг, ако поинаку не е определено во договорот за ли-
зинг. 

 
 

Раскинување на договорот за лизинг 
 
 

Член 11 
Доколку условите определени во договорот за лизинг 

не се исполнуваат од едната договорна страна, другата до-
говорна страна може да го раскине договорот за лизинг со 
претходно известување во писмена или електронска фор-
ма до првата договорна страна во рок не пократок од пет 
работни дена. 

Договорната страна која го раскинува договорот за ли-
зинг се ослободува од сите договорни обврски кои произ-
легуваат од него по даденото известување, освен ако пои-
наку не е определено во договорот за лизинг. 

Во случај кога давателот го определува продавачот, 
корисникот може да побара раскинување на договорот за 
лизинг со претходно известување во писмена или елек-
тронска форма до давателот, доколку испорачувањето на 
предметот не се изврши во рок од 30 работни дена од де-
нот кога треба да се испорача предметот на договорот за 
лизинг, освен ако поинаку не е определено со договорот 
за лизинг. 

Во случај да ñ е дадена можност на една од договоре-
ните страни да го отстрани утврдениот недостаток, кој го 
сторила, другата договорна страна има право еднострано 
да го раскине договорот за лизинг, ако првата договорна 
страна не го отстрани недостатокот во рокот договорен 
меѓу нив. 

Давателот може, освен доколку поинаку не е опреде-
лено во договорот за лизинг, да го раскине договорот за 
лизинг и да бара веднаш да биде вратен предметот ако: 
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а) корисникот не извршил плаќање како што се бара 
во договорот за лизинг; 

б) корисникот го дал предметот на трето лице без 
претходно писмено одобрување од страна на давателот; 

в) корисникот го дал предметот на трето лице спро-
тивно на договорените услови во договорот за лизинг; 

г) давателот разумно оцени дека постои опасност 
предметот којшто е предмет на договорот за лизинг, да се 
изнесе надвор од земјата во која било дозволено да се ко-
ристи, доколку договорот за лизинг ограничи предметот 
да се користи во друга земја или постоел обид да се стори 
тоа,   и 

д) доколку корисникот несовесно и недомаќински го 
користи предметот. 

 
 

Регистрација на предметот на лизинг 
 
 

Член 12 
Давателот е должен да го регистрира предметот, кој е 

предмет на договорот за лизинг во посебен регистар кој се 
води во Централниот регистар, во рок од пет работни дена 
од денот на потпишувањето на договорот за лизинг. 

 
 

Осигурување 
 
 

Член 13 
Доколку поинаку не е определено во договорот за ли-

зинг, од моментот на приемот на предметот, корисникот е 
должен да го осигура предметот, кој е предмет на догово-
рот за лизинг кај друштво за осигурување од било каков 
ризик или оштетување на предметот и повреда на трети 
лица предизвикана со предметот или со негово користење 
или поседување од корисникот, сé додека предметот не 
биде вратен на давателот, согласно со закон, сметано од 
датумот кога корисникот го примил на поседување пред-
метот до извршување на договорот за лизинг од корисни-
кот. 

Доколку поинаку не е определено во договорот за ли-
зинг, корисникот ги сноси сите ризици од загуба или ош-
тетување на предметот, како и штети на трети лица, освен 
оние кои се предизвикани со намера или со крајно невни-
мание на давателот или продавачот. 

 
Плаќање по договорот за лизинг 

 
Член 14 

Со приемот на предметот на лизинг врз основа на до-
говорот за лизинг, за корисникот обврската за плаќање 
станува апсолутна и неотповиклива. 

Корисникот е должен да изврши плаќање по договорот 
за лизинг во износ и на начин определен со договорот за 
лизинг. 

Доколку корисникот не изврши било кое плаќање по 
договорот за лизинг, како што е определено во договорот 
за лизинг, имајќи го предвид и грејс периодот утврден во 
договорот за лизинг, давателот може по барање во писме-
на или електронска форма, присилно да ги наплати било 
кои пресметани ненаплатени отплати, со пресметана за-
тезна камата, освен ако поинаку не е определено во дого-
ворот за лизинг. 

Корисникот не е должен да започне со плаќање по до-
говорот за лизинг, сé додека предметот кој е предмет на 
договорот за лизинг не е испорачан и прифатен од корис-
никот, освен ако поинаку не е определено во договорот за 
лизинг или ако корисникот го изгубил правото да го одбие 
предметот врз основа на договорот за лизинг. 

 
Даночни олеснувања 

 
Член 15 

На предметот што е предмет на договорот за финанси-
ски лизинг, минималниот период на амортизација не може 
да биде помал од 20% од регулираниот период на аморти-
зација, според прописите и не пократок од две години. 

За периодот на финансиски лизинг на корисникот, 
пресметаната амортизација на предметот на договорот за 
лизинг не му се признава како расход во даночниот би-
ланс. 

Пресметаната амортизација на предметот и за перио-
дот утврдени во став 2 на овој член се признаваат како 
расход во даночниот биланс на давателот. 

 
 

Контрола 
 
 

Член 16 
Министерството за финансии врши контрола на врше-

њето на дејноста на давателот во согласност со закон. 
Министерството за финансии, во рамките на својата 

надлежност од став 1 на овој член, може да преземе мерки 
ако давателот не се придржува на одредбите од овој закон, 
со право и да ја одземе дозволата. 

Одземањето на дозволата, за кое се известува Цен-
тралниот и Трговскиот регистар, се објавува во јавни гла-
сила. 

 
Решавање на спорови 

 
Член 17 

Споровите кои произлегуваат од договорите за лизинг 
ќе се решаваат спогодбено меѓу странките, ако е така оп-
ределено во договорот за лизинг, во спротивно ќе се реша-
ваат пред судовите на Република Македонија. 

 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

Со парична казна од 200.000,00  до 300.000,00 денари 
ќе: се казни за прекршок правното лице ако: 

- започне да работи како давател на лизинг пред доби-
вање на дозвола за работа (член 3 став 2); 

- постојано не ја одржува основната главнина во текот 
на своето работење (член 4 став 3); 

- пренесувањето или остварувањето на сите или дел од 
неговите права и интереси го врши спротивно на догово-
рот за лизинг (член 5 став 2); 

- при пренесувањето на правата или интересите врз ос-
нова на лизинг, самоволно се ослободи од обврските кои 
произлегуваат од договорот за лизинг (член 5 став 3); 

- пренесувањето на обврски кои произлегуваат од до-
говорот за лизинг, го врши надвор од договорот или без 
прибавена согласност за тоа (член 5 став 4); 

- за обврските кои произлегуваат од договорот не се 
извести корисникот (член 6 став 4); 

- не го чува предметот на договорот за лизинг до утвр-
дениот рок со овој закон (член 7 став 3); 

- спротивно на договорот не изврши или задоцни со 
испораката односно испорача несоодветен предмет (член 
7 став 6); 

- не го врати предметот на договорот за лизинг во ро-
кови и под услови утврдени со договорот (член 8 став 1); 

- по добивање на писмено барање веднаш не го врати 
предметот на договорот за лизинг во случај утврден со 
овој закон (член 8 став 4) ; 

- не го одржува предметот на договорот за лизинг 
(член 9 став 1); 

- по истекот на договорот го задржи предметот на до-
говорот за лизинг спротивно на одредбите од овој закон 
(член 10 став 1); 

- не го регистрира предметот на договорот за лизинг 
согласно со одредбите на овој закон (член 12); 

- не го осигура предметот на лизинг согласно со овој 
закон (член 13)   и 

- не врши плаќања на начин утврден со договорот за 
лизинг (член 14 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице на правното лице со парична казна од 
40.000,00 до 50.000,00 денари. 

 
 
 



Стр. 6 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 јануари 2002 
 

Член 19 
Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе 

се казни за прекршок физичкото лице-корисник на лизинг 
ако: 

- пренесувањето на обврски кои произлегуваат од до-
говорот за лизинг го врши надвор од договорот или без 
прибавена согласност за тоа (член 5 став 4); 

- не го врати предметот на договорот за лизинг во сос-
тојба во која го примил со договорот (член 8 став 2); 

- не го одржува предметот на договорот за лизинг 
(член 9 став 1); 

- не го осигура предметот на лизинг согласно со овој 
закон (член 13)  и 

- не врши плаќања на начин утврден со договорот за 
лизинг (член 14 став 1). 

 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 20 
Постојните друштва кои вршат работи на лизинг, сог-

ласно со дефиницијата за лизинг од член 2 на овој закон, 
се должни да го усогласат своето работење со одредбите 
на овој закон во рок од шест месеца од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
59. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМА-

ЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Се прогласува Законот за преземање на акционерските 
друштва,  

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
         Бр. 07-173/1   Претседател 
16 јануари 2002 година    на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА  
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот и условите за купу-

вање на хартии од вредност од акционерско друштво - из-
давач на хартии од вредност, од страна на правно или фи-
зичко лице кое се стекнало или има намера да стекне уче-
ство кое обезбедува над 25% од правата на глас кои про-
излегуваат од хартиите од вредност на тоа акционерско 
друштво (во натамошниот текст: преземање). 

 
Член 2 

(1) Одредбите од овој закон се применуваат за хартии-
те од вредност на акционерските друштва кои котираат на 
официјалните пазари на берзата и на хартиите од вредност 
на акционерски друштва, приватизирани над 51% и кои во 
моментот на објавување на најавата за понуда имаат осно-
вен капитал од 500.000 ЕВРА и најмалку 25 акционери (во 
натамошниот текст: акционерско друштво). 

(2) Одредбите од овој закон се применуваат за хартии 
од вредност кои се продаваат, односно запишуваат и упла-
туваат на примарниот пазар и за хартиите од вредност со 
кои се тргува на организиран пазар на долгорочни хартии 
од вредност во согласност со закон. 

 
Член 3 

Кога со овој закон се пропишува дека определено лице 
треба да објави определени правни и други дејствија и 
околности, истите мора да ги објави во еден дневен вес-
ник што излегува на целата територија на Република Ма-
кедонија. 

 
 

II. ЈАВНА ПОНУДА ЗА ОТКУП 
 
 

Член 4 
(1) Лицето кое има намера да се стекне со хартии од 

вредност издадени од определено акционерско друштво, 
со што овие хартии од вредност, заедно со другите хартии 
од вредност што веќе ги поседува, му обезбедуваат право 
на глас во акционерското друштво од најмалку 25%, за-
должително дава јавна понуда за откуп на хартиите од 
вредност, под услови и на начин утврдени со овој закон. 

(2) Како хартии од вредност што ги поседува лицето 
се сметаат: 

- акции со право на глас; 
- акции со право на глас со кои се стекнало трето лице 

во свое име и за сметка на лицето од став 1 на овој член; 
- акции со право на глас во сопственост на друштво 

поврзано со лицето од став 1 на овој член; 
- хартии од вредност со право на конверзија во акции 

со право на глас на лицето од став 1 и лицата од став 2 
алинеи 2 и 3 на овој член и 

- опциски договор за купување акции на лицето од 
став 1 и лицата од став 2 алинеи 2 и 3 на овој член. 

(3) При утврдувањето на процентот на учеството од 
став 2 алинеи 4 и 5 на овој член се смета дека правото на 
купување или замена е веќе остварено. 

(4) Јавна понуда за откуп дава и лице кое, врз основа 
на успешна понуда за откуп во согласност со овој закон, 
веќе се стекнало со помалку од 45% од хартиите од вред-
ност од став 2 на овој член, а по завршувањето на таа по-
нуда за откуп се стекнало со дополнителни 5% од тие хар-
тии од вредност. 

 
Член 5 

Јавна понуда за откуп на хартии од вредност може да 
даде и лице кое во моментот на јавната понуда за откуп не 
стекнало повеќе од 25% од хартиите од вредност на друш-
твото кои обезбедуваат право на глас, а кое сака да извр-
ши преземање. 

 
Член 6 

Понудувач, според овој закон, е лице кое дало јавна 
понуда за откуп на хартии од вредност согласно со член 7 
став 1 од овој закон, без оглед на тоа дали понудата за от-
куп ја дало заради исполнување на своите обврски утврде-
ни во член 4 или во член 5 од овој закон. 

 
 

Член 7 
(1) Јавна понуда за откуп на хартии од вредност (во -

натамошниот текст: понуда за откуп) е писмен предлог од 
страна на понудувачот за склучување на договор за купоп-
родажба на хартии од вредност издадени од определено 
акционерско друштво, упатен до сите иматели на тие хар-
тии од вредност. 

(2) Понудата за откуп се однесува на следниве хартии 
од вредност: 

- акциите со право на глас и 
- хартиите од вредност со право на конверзија во ак-

ции со право на глас. 
(3) Цената, односно односот на замена на хартиите од 

вредност за замена, која ќе ја определи понудувачот во по-
нудата за откуп, е еднаква за сите хартии од вредност од 
определен род кои се предмет на понудата за откуп. 
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(4) Доколку понудувачот во последните шест месеца 
пред објавувањето на понудата за откуп, стекнал повеќе 
од 10% од хартиите од вредност на кои се однесува пону-
дата за откуп, во понудата за откуп треба да понуди нај-
малку иста цена од највисоката цена како понудените за 
стекнување на хартиите од вредност во последните шест 
месеца пред објавувањето на понудата за откуп. 

(5) Доколку понудувачот пред објавувањето на пону-
дата за откуп, на начин којшто не е во согласност со овој 
закон, се стекнал со повеќе од 25% од хартиите од вред-
ност на кои се однесува понудата за откуп, во понудата за 
откуп ја понудува највисоката цена што ја платил за било 
која од стекнатите хартии од вредност по стекнувањето на 
25% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата 
за откуп. 

 
Член 8 

(1) Во понудата за откуп понудувачот може, наместо 
во пари, да понуди плаќање со други хартии од вредност 
кои ги исполнуваат условите од член 10 на овој закон (во 
натамошниот текст: понуда со хартии од вредност за заме-
на). 

(2) Во понудата за откуп понудувачот може да понуди 
хартии од вредност за замена наместо плаќање на дел од 
сумата во пари (во натамошниот текст: комбинирана по-
нуда). 

(3) Во понудата за откуп понудувачот може да понуди 
и алтернативна исплата со хартии од вредност за замена 
или плаќање на целата сума во пари, така што право на из-
бор ќе имаат сопствениците на хартии од вредност на кои 
се однесува понудата за откуп (во натамошниот текст: ал-
тернативна понуда). 

(4) Во случај на комбинирана понуда, понудувачот мо-
же да даде и алтернативна понуда, така што правото на из-
бор се однесува или само на делот од сумата кој се испла-
тува во пари или само на делот од сумата што се исплату-
ва во хартии од вредност за замена. 

(5) По исклучок на одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 
на овој член, понудувачот кој се здобил со над 25% од 
хартиите од вредност на начин кој не е во согласност со 
овој закон, понудува во понудата за откуп плаќање на це-
ната само во пари. 

(6) По исклучок на одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 
на овој член, понудувачот во понудата за откуп понудува 
плаќање на цената само во пари, доколку понудувачот во 
последните шест месеца пред објавувањето на понудата за 
откуп се стекнал со повеќе од 10% од хартиите од вред-
ност на кои се однесува понудата за откуп. 

 
Член 9 

Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хартии 
од вредност за замена така што односот на замена не е ед-
на хартија од вредност за замена за една хартија од вред-
ност на која се однесува понудата за откуп, понудувачот 
треба во понудата за откуп до имателите на хартии од 
вредност кои не располагаат со соодветен број хартии од 
вредност, за да можат да ја прифатат вкупната понудена 
цена во хартии од вредност за замена, да им понуди ис-
плаќање на разликата во цената во пари. 

 
Член 10 

(1) Како хартии од вредност за замена понудувачот во 
понудата за откуп може да понуди само: 

- веќе издадени акции, односно обврзници кои котира-
ат на официјалните пазари на берзата или акции на стран-
ски претпријатија кои котираат на берза која е поврзана со 
берзите на Република Македонија и 

- акции, односно обврзници кои понудувачот првпат 
ќе ги издаде заради преземање. 

(2) Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот 
текст: Комисија) може да пропише подетални услови кои 
треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена од 
аспект на карактеристиките на тие хартии од вредност. 

(3) За зголемување на капиталот на понудувачот во 
случај на издавање на хартии од вредност за замена од 
став 1 алинеја 2 на овој член, се применуваат одредбите на 
Законот за трговските друштва за зголемување на основ-
ниот капитал на акционерско друштво. 

(4) За хартии од вредност од став 1 алинеја 2 на овој 
член не се применуваат одредбите од Законот за хартии од 
вредност за јавна понуда на хартии од вредност. 

(5) Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хар-
тии од вредност за замена од став 1 алинеја 2 на овој член, 
со издавањето на дозвола за таа понуда за откуп се смета 
дека Комисијата издала и дозвола за јавна понуда на тие 
хартии од вредност за замена. 

 
 

Член 11 
(1) Понудата за откуп ги содржи следниве елементи: 
- хартиите од вредност на кои се однесува понудата за 

откуп; 
- цената по која понудувачот се обврзува да ги откупи 

хартиите од вредност; 
- рокот за плаќање на хартиите од вредност и 
- датумот на отпочнување и датумот на завршување на 

рокот за прифаќање на понудата за откуп од страна на 
сопствениците на хартиите од вредност . 

(2) Кога понудувачот со понудата за откуп нуди хар-
тии од вредност за замена, понудата за откуп покрај еле-
ментите од став 1 на овој член треба да содржи и точно 
определен однос за замена за хартиите од вредност за за-
мена, нивниот род, како и последната пазарна цена пред 
објавувањето на понудата за откуп, доколку станува збор 
за хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 
1 на овој закон. 

(3) Како последна пазарна цена од став 2 на овој член 
во случај на хартии од вредност за замена од член 10 став 
1 алинеја 2 на овој закон, се наведува последната пазарна 
цена на веќе издадените хартии од вредност на понудува-
чот, со кои тие хартии од вредност за замена прават ист 
род или се наведува дека се тие хартии од вредност со кои 
воопшто не се тргувало. 

(4) Ако за понудата за откуп, покрај дозволата од член 
23 на овој закон, е потребна дозвола, одобрение или сог-
ласност од друг надлежен орган, понудата за откуп задол-
жително содржи и одредба со која изјавата за прифаќање 
на понудата за откуп не произведува правни последици, 
доколку надлежниот орган не издаде дозвола, одобрение 
односно согласност. 

(5) Ако понудувачот во понудата за откуп понуди хар-
тии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 2 на 
овој закон, а надлежниот орган на понудувачот се уште не 
донел одлука за зголемување на основната главнина, пот-
ребна за издавање на тие акции, односно за издавање на 
обврзници, понудата за откуп која задолжително содржи и 
одредба за отповикување на изјавата за прифаќање на по-
нудата за откуп, престанува да важи доколку надлежниот 
орган во рок од 35 дена по истекот на рокот за прифаќање 
на понудата не донесе одлука за зголемување на основна-
та главнина, односно за издавање на обврзници. 

 
 

Член 12 
(1) Со понудата за откуп може да се определи најмала-

та количина на хартиите од вредност на кои се однесува 
понудата за откуп, која треба да се прифати, за понудата 
за откуп да се смета за успешна. 

(2) Кога условот од став 1 на овој член ќе се исполни, 
понудувачот го објавува наредниот ден исполнувањето на 
условот. 

(3) Рокот за прифаќање на понудата за откуп се про-
должува за 14 дена, ако условот од став 1 на овој член тре-
ба да се исполни во последните 14 дена од рокот за прифа-
ќање на понудата. 

 
 

Член 13 
Понуда за откуп не е потребна ако: 
- лицето ги добило хартиите од вредност од член 4 на 

овој закон при спојување или поделба на акционерско 
друштво во замена за хартии од вредност на правно лице 
кое поради спојувањето или поделбата престанало да пос-
тои; 
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- лицето врз основа на понуда за откуп, односно пону-
ди за откуп, во согласност со овој закон веќе се стекнало 
со најмалку 45% хартии од вредност од член 4 став 2 на 
овој закон и 

- хартиите од вредност се стекнати врз основа на пода-
рок меѓу физички лица или по пат на наследување. 

 
Член 14 

Понудата за откуп ја дава банка или брокерска куќа, 
членки на берза, во име и за сметка на понудувачот. 

 
 

III. ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ПОНУДАТА 
 ЗА ОТКУП 

 
 

Член 15 
Пред објавувањето на понудата за откуп понудувачот 

треба за својата намера да ја извести истовремено Коми-
сијата, органот на управување на акционерското друштво 
на кое се однесува понудата за откуп и Монополската уп-
рава, како и да ја објави намерата во рок од еден работен 
ден по известувањето. 

 
Член 16 

Органот на управување на акционерското друштво на 
кое се однесува понудата за откуп е должен во рок од два 
работни дена по приемот на известувањето за намерата од 
член 15 на овој закон да ја извести Комисијата доколку ве-
ќе постојат определени преговори со понудувачот, како и 
да го објави известувањето. 

 
Член 17 

(1) Ако врз основа на условите на пазарот на долго-
рочни хартии од вредност може да се заклучи дека опре-
делено лице, или група на лица, имаат намера да извршат 
преземање, а особено доколку: 

- меѓу акционерското друштво и понудувачот постојат 
преговори за преземање; 

- цената на хартијата од вредност на организираниот 
пазар значително порасне и од тоа може да се заклучи де-
ка ќе дојде до понуда за откуп и 

-надлежниот орган на понудувачот донел одлука за ут-
врдување на цената во понудата за откуп која се уште не е 
објавена, Комисијата може да бара од лицето за кое може 
да се заклучи дека има намера да изврши преземање во 
рок од 24 часа од приемот на барањето на Комисијата да 
даде недвосмислена изјава дали има намера да даде пону-
да за откуп. 

(2) Во случај од став 1 на овој член Комисијата може 
од органот на управување на друштвото на кое би се одне-
сувала понудата за откуп да бара во рок од 24 часа од при-
емот на барањето на Комисијата да даде недвосмислена 
изјава дали е запознаен со планираната понуда за откуп. 

(3) Изјавите од ставовите 1 и 2 на овој член, лицето од 
став 1 на овој член, односно органот на управување од 
став 2 на овој член, веднаш ги објавува. 

 
Член 18 

(1) Ако понудувачот по известувањето кое го дал сог-
ласно со член 15 на овој закон, се откаже од намерата за 
откуп, не може да даде нова понуда пред истекот на една 
година од денот на откажување на намерата. Новата пону-
да за откуп може да се даде и во пократок рок доколку от-
кажувањето од намерата е извршено врз основа на соглас-
ност од Комисијата. 

(2)   Комисијата дава согласност за откажување од на-
мерата за понуда за откуп во случаи наведени во член 37 
на овој закон. 

 
Член 19 

(1) Понудувачот заедно со понудата за откуп издава и 
документ за понуда (во натамошниот текст: проспект за 
откуп) во рок од 30 дена по известувањето за намерата од 
член 15 на овој закон. 

(2) Проспектот за откуп ги содржи податоците кои се 
неопходни на сопствениците на хартии од вредност да им 
овозможат да донесат соодветна одлука во врска со при-
фаќање на понудата за откуп, а особено: 

- податоци за понудувачот; 
- податоци за акционерското друштво на кое се одне-

сува понудата за откуп; 
- податоци за друштвата кои во врска со понудата за 

откуп дејствуваат во свое име и за сметка на понудувачот; 
- податоци за поврзаните друштва на понудувачот; 
- цена по која се откупуваат хартиите од вредност, ка-

ко и врз основа на што е определена таа цена; 
- податоци за хартиите од вредност на кои се однесува 

понудата за откуп; 
- доколку понудувачот определи најмала количина на 

хартиите од вредност со право на глас која мора да биде 
продадена за понудата за откуп да биде успешна; 

- податоци за бројот и видот на хартиите од вредност 
на кои се однесува понудата кои понудувачот ги стекнал 
пред објавувањето на понудата за откуп; 

- податоци за рокот и начинот на плаќање на хартиите 
од вредност за кои е дадена понудата за откуп; 

- услови под кои понудувачот може да ја повлече по-
нудата за откуп; 

- рок за прифаќање на понудата и 
- целта на понудата за откуп, како и планираниот на-

чин на управување со акционерското друштво од страна 
на понудувачот, а особено политиката на вработување, 
преструктуирање на акционерското друштво, промена на 
статусот на акционерското друштвото и распределбата на 
добивката на акционерското друштво. 

 
(3) Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хар-

тии од вредност за замена, проспектот за откуп содржи и: 
- податоци за издавачот на хартиите од вредност кои 

се нудат за замена; 
- последна пазарна цена на хартиите од вредност за за-

мена пред објавувањето на проспектот за откуп, како и 
нивната книговодствена вредност; 

- права и обврски кои произлегуваат од хартиите од 
вредност за замена; 

- податоци од проспектот за котација на берзата и 
- доколку понудените хартии од вредност за замена се 

уште не се издадени да се наведе постапката за издавање 
на нови хартии од вредност. 

 
(4) Комисијата може да определи подетална содржина 

на проспектот за откуп. 
 
 

Член 20 
(1) Ако во проспектот за откуп се наведени невистини-

ти информации, лицата кои го издале проспектот, односно 
учествувале при изработката на проспектот, солидарно се 
одговорни за штетата пред имателите на хартиите од вред-
ност на кои се однесува понудата за откуп, доколку знаеле 
или морале да знаат за невистинитоста на податоците. 

(2) Лицата од став 1 на овој член одговараат за штета и 
ако во проспектот за откуп не се наведени битни податоци 
кои би можеле да влијаат врз одлуката на имателот на хар-
тии од вредност во врска со прифаќањето на понуда за от-
куп. 

(3) Лицата од став 1 на овој член не одговараат докол-
ку докажат дека имателот на хартии од вредност на кој се 
однесува понудата за откуп знаел за невистинитоста, од-
носно непотполноста на податоците во проспектот за от-
куп. 

 
Член 21 

Комисијата не одговара за вистинитоста или непот-
полноста на податоците наведени во проспектот за откуп. 

 
 

Член 22 
(1) Ако понудувачот ја промени понудата за откуп та-

ка што понуди повисока цена, односно поповолен однос 
на замена, промената на понудата ја објавува најдоцна се-
дум работни дена пред истекот на рокот за прифаќање на 
понудата и за тоа, пред објавувањето на променетата по-
нуда за откуп, ги известува Комисијата и Централниот де-
позитар за хартии од вредност. 
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(2) Понудувачот што ја променил понудата за откуп е 
должен да депонира дополнителен депозит во висина на 
разликата меѓу променетата цена и претходната цена, сог-
ласно со член 29 на овој закон во рокот од став 1 на овој 
член. 

(3) Ако понудувачот ја промени понудата за откуп, ли-
цата кои веќе ја прифатиле претходната понуда имаат пра-
во да отстапат од дадената изјава за прифаќање и да ја 
прифатат променетата понуда за откуп. 

(4) Понудувачот не смее да ја измени понудата или ус-
ловите за понуда за откуп освен во случајот од став 1 на 
овој член. 

 
Член 23 

(1) Понуда за откуп се дава врз основа на дозвола од 
Комисијата. 

(2) Комисијата дава дозвола за понуда за откуп откако 
ќе утврди дека: 

- проспектот за откуп е изготвен во согласност со член 
19 ставови 2 и 3 на овој закон; 

- понудата е дадена во согласност со овој закон; 
- понудувачот депонирал средства или обезбедил бан-

карска гаранција во согласност со член 29 од овој закон; 
- хартиите од вредност за замена ги резервирал на на-

чин определен во член 30 од овој закон доколку понудува-
чот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за заме-
на согласно со член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон; 

- хартиите од вредност за замена ги исполнуваат усло-
вите определени со овој закон и 

-понудувачот склучил договор со Централниот депо-
зитар за хартии од вредност согласно со член 28 став 1 од 
овој закон. 

(3) Доколку во согласност со друг закон во врска со 
преземањето е потребна дозвола, одобрение или соглас-
ност на друг надлежен орган, кон барањето за дозвола од 
став 2 на овој член, се приложува и доказ за поднесено ба-
рање за соодветна дозвола, одобрение, односно соглас-
ност од другиот надлежен орган. 

(4) За издавањето дозвола од став 1 на овој член Коми-
сијата го известува другиот, надлежен орган. 

(5) Комисијата ја пропишува документацијата што се 
поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за 
откуп. 

(6) Комисијата одлучува по барањето за давање дозво-
ла за понуда за откуп најдоцна во рок од десет работни де-
на од денот на прием на потполно барање, односно нај-
доцна во рок од 25 дена, доколку се работи за понуда во 
согласност со член 10 од овој закон или пак во тој рок мо-
же да побара дополнување на непотполното барање. 

(7) Ако Комисијата не одлучи за барањето за давање 
дозвола за понуда за откуп во рокот од став 4 на овој член, 
се смета дека Комисијата дала дозвола за понуда за откуп. 

(8) Против решението на Комисијата може да се изјави 
жалба во рок од 15 дена до Комисија на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

(9) Жалбата од став 8 на овој член не го задржува из-
вршувањето на решението на Комисијата. 

 
 

Член 24 
(1) Извадокот од проспектот за откуп се објавува ис-

товремено со понудата за откуп за која Комисијата издала 
дозвола. Понудата за откуп се објавува на њеб страницата 
на берзата. 

(2) Проспектот за откуп истовремено со објавувањето 
од став 1 на овој член, се испраќа и на органот на управу-
вање на акционерското друштво на кое се однесува пону-
дата за откуп, на Монополската управа, на берзата и на 
Централниот депозитар за хартии од вредност. Органот на 
управување на друштвото е должен да ги запознае врабо-
тените во друштвото со содржината на проспектот за от-
куп, во согласност со закон. 

(3) Проспектот за откуп истовремено со објавувањето 
од став 1 на овој член, се испраќа и на сите овластени 
учесници на пазарот на долгорочни хартии од вредност со 
седиште во Република Македонија, кои пак мораат да 
обезбедат проспектот за откуп да им е на располагање 
бесплатно на увид на сите заинтересирани лица. 

(4) Содржината на извадокот од проспектот за откуп ја 
пропишува Комисијата. 

 
 

Член 25 
(1) Органот на управување на акционерското друштво 

на кое се однесува понудата за откуп е должен да го обја-
ви своето образложено мислење во врска со понудата за 
откуп, во рок од десет работни дена по објавувањето на 
извадокот од проспектот за откуп. 

(2) Мислењето од став 1 на овој член задолжително со-
држи: 

- податоци за постоење на преговори во врска со пону-
дата за откуп меѓу понудувачот и органот на управување 
на друштвото на кое се однесува понудата; 

- податоци за постоење на преговори во врска со пону-
дата за откуп меѓу понудувачот и органот на управување 
на акционерското друштво на кое се однесува понудата во 
врска со начинот на остварување на правото на глас од 
хартиите од вредност кои се веќе во сопственост на пону-
дувачот; 

- дали членовите на органот на управување на акцио-
нерското друштво на кое се однесува понудата кои се има-
тели на хартиите од вредност-предмет на понудата плани-
раат да ја прифатат, односно да ја отфрлат понудата за от-
куп и да приложат свое образложение и 

- образложени податоци за последниот ревидиран из-
вештај на акционерското друштво на кое се однесува по-
нудата за откуп, со наведување на книговодствената вред-
ност на хартиите од вредност на кои се однесува понуда-
та. 

(3) Доколку во мислењето на органот на управување 
се наведени невистинити податоци или податоци кои до-
ведуваат во заблуда, лицата кои го дале мислењето или 
учествувале при изработката на мислењето, солидарно се 
одговорни пред имателите на хартиите од вредност на кои 
се однесува понудата за откуп за штетата, доколку знаеле 
или би морале да знаат за таквата природа на податоците. 

 
 

Член 26 
Органот на управување на акционерското друштво на 

кое се однесува понудата за откуп ги известува вработени-
те во друштвото во согласност со закон веднаш по објаву-
вањето на мислењето од член 25 на овој закон. 

 
 

Член 27 
(1) Рокот за прифаќање на понудата за откуп не смее 

да биде пократок од 30 дена и не подолг од 60 дена од де-
нот на првото објавување на извадокот од проспектот и 
понудата за откуп. 

(2) Ако понудувачот во текот на траењето на понудата 
за откуп ја измени понудата за откуп во согласност со 
член 22 на овој закон, рокот за прифаќање на понудата за 
откуп се продолжува за седум дена. 

 
 

Член 28 
(1) Понудувачот склучува договор со овластено лице 

на Централниот депозитар за хартии од вредност за врше-
ње на услуги во постапката на преземање пред објавува-
њето на понудата за откуп. 

(2) Со договорот од став 1 на овој член Централниот 
депозитар за хартии од вредност се обврзува да ги изврши 
сите уписи на забрани за располагање со хартиите од 
вредност и уписи на преносот на хартиите од вредност, 
како и сите исплати кои треба да се извршат во постапката 
на преземање. 

(3) Централниот депозитар за хартии од вредност ја 
определува цената на услугите од став 1 на овој член по 
претходна согласност од Комисијата. 

 
 

Член 29 
(1) Понудувачот, пред објавувањето на понудата за от-

куп, го депонира паричниот износ потребен за плаќање на 
сите хартии од вредност на кои се однесува понудата за 
откуп на посебна сметка на Централниот депозитар за 
хартии од вредност. 
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(2) Во случај на комбинирана понуда понудувачот, 
пред објавувањето на понудата за откуп, депонира кај 
Централниот депозитар за хартии од вредност паричен из-
нос потребен за плаќање на оној дел од цената кој се ис-
плаќа во пари. 

 
(3) Во случај на алтернативна понуда понудувачот мо-

ра пред објавувањето на понудата за откуп кај Централни-
от депозитар за хартии од вредност да депонира паричен 
износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на 
кои се однесува понудата за откуп, во случај сите иматели 
на хартии од вредност да изберат исплаќање на цената во 
пари. 

 
(4) Наместо депонирањето на парични средства врз ос-

нова на ставовите 1, 2 и 3 од овој член, понудувачот на 
Централниот депозитар за хартии од вредност може да му 
предаде банкарска гаранција од банка со седиште во Ре-
публика Македонија или банка од држава членка на 
ОЕЦД, со која банката неотповикливо се обврзува дека на 
прв повик на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност без приговор на посебната сметка на Централниот 
депозитар за хартии од вредност ќе го исплати износот 
потребен за исполнување на обврските на плаќање кон 
сопствениците на хартии од вредност кои ја прифатиле 
понудата за откуп, со рок на важење најмалку 30 дена по 
истекот на рокот за плаќање, утврден со понудата за от-
куп. 

(5) Народната банка на Република Македонија ги оп-
ределува банките од државите членки на ОЕЦД од став 4 
на овој член. 

 
 

Член 30 
(1) Доколку понудувачот во понудата за откуп понуди 

хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 1 
на овој закон, пред објавувањето на понудата за откуп, да-
ва налог на Централниот депозитар за хартии од вредност 
за резервирање на тие хартии од вредност, со што до ис-
полнувањето на обврските кон имателите на хартии од 
вредност кои ја прифатиле понудата за откуп понудувачот 
нема да може повеќе да располага со истите. 

(2) Централниот депозитар за хартии од вредност 
обезбедува понудувачот да не може повеќе да располага 
со хартиите од вредност за замена од став 1 на овој член. 

(3) Централниот депозитар за хартии од вредност врз 
основа на став 1 од овој член врши упис на забраната за 
располагање со хартиите од вредност за замена на соод-
ветните сметки за хартии од вредност. 

 
 

Член 31 
(1) Понудувачот не смее лично или преку трето лице 

да купува хартии од вредност на кои се однесува понудата 
за откуп, од денот на известувањето од член 15 на овој за-
кон до истекот на рокот за прифаќање на понудата, освен 
ако таквото купување не го најавил во известувањето од 
член 15 на овој закон, како и во проспектот за откуп, но не 
може да стекне повеќе од 25% од хартиите од вредност на 
друштвото кои обезбедуваат право на глас. 

(2) Во случај од став 1 на овој член, понудувачот во 
проспектот ја наведува количината на хартии од вредност 
на кои се однесува понудата за откуп кои понудувачот ги 
стекнал од денот на објавувањето на известувањето од 
член 15 на овој закон до денот на објавувањето на прос-
пектот за откуп. 

(3) Доколку понудувачот или трето лице за негова 
сметка од денот на известувањето од член 15 на овој закон 
до истекот на рокот за прифаќање на понудата за откуп се 
стекнало со хартии од вредност на кои се однесува пону-
дата за откуп под поповолна цена од оние наведени во по-
нудата и проспектот за откуп, имателите на хартии од 
вредност на кои се однесува понудата за откуп имаат пра-
во да ја прифатат понудата под тие поповолни услови. 

(4) Во случај од став 3 на овој член се смета дека пону-
дата за откуп е променета и рокот за прифаќање на проме-
нетата понуда за откуп се продолжува за седум дена. 

 

Член 32 
(1) Во случај од член 31 став 3 на овој закон Комисија-

та донесува одлука со која утврдува дека понудата за от-
куп е променета и му наложува на понудувачот во рок од 
пет работни дена по приемот на одлуката да ја објави из-
менетата понуда и рокот за прифаќање на променетата по-
нуда за откуп, како и во истиот рок да депонира дополни-
телен депозит во висина на разликата меѓу променетата 
цена и претходната цена на начин определен во член 29 од 
овој закон. 

(2) Од приемот на одлуката од став 1 на овој член до 
објавувањето на променетата понуда за откуп и депонира-
њето на дополнителен депозит, прифаќањето или одбива-
њето на понудата за откуп на сопствениците на хартии од 
вредност на кои се однесува понудата за откуп нема прав-
но дејство. Во тој период рокот за прифаќање на понудата 
за откуп не тече. 

(3) Ако понудувачот не постапи во согласност со од-
луката на Комисијата од став 1 на овој член, Комисијата 
со одлука ја става постапката на понудата за откуп вон си-
ла. 

 
Член 33 

(1) Членовите на органот на управување на понудува-
чот, како и членовите на органот на управување на акцио-
нерското друштвото на кое се однесува понудата за откуп, 
најдоцна пет работни дена по започнувањето на рокот за 
прифаќање на понудата за откуп се должни да ја известат 
Комисијата за сите правни работи со предметните хартии 
од вредност коишто ги извршиле во период од шест месе-
ца пред започнувањето на рокот за прифаќање на понуда-
та за откуп. 

(2) Обврската за известување на Комисијата во рокот 
од став 1 на овој член се однесува и на брачните партнери 
и децата, како и на правните лица во мнозинска сопстве-
ност на лицата од став 1 на овој член. 

 
IV. ПРИФАЌАЊЕ НА ПОНУДАТА  

 
Член 34 

(1) Понудата за откуп се прифаќа со писмена изјава за 
прифаќање на понудата од страна на имателите на хартии 
од вредност. 

(2) Писмената изјава за прифаќање на понудата се ис-
праќа на банката или брокерската куќа од член 14 на овој 
закон, при што имателите на хартии од вредност ги резер-
вираат хартиите од вредност на посебна сметка во Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност и не можат по-
веќе да располагаат со нив. 

(3) Писмената изјава за прифаќање на понудата од 
став 2 на овој член содржи најмалку: 

- род на хартии од вредност за кои се прифаќа понуда-
та за откуп; 

- количина на хартии од вредност за кои се прифаќа 
понудата за откуп; 

- име и презиме, односно назив и седиште на имателот 
на хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за откуп, 
како и единствен матичен број на имателот; 

- изјава на имателот на хартии од вредност за прифаќа-
ње на понудата за откуп; 

- сметка во банка на имателот на хартии од вредност 
на која се извршува исплатата врз основа на прифатената 
понуда; 

- овластување на Централниот депозитар за хартии од 
вредност за запишување на забраната за располагање со 
хартиите од вредност и 

- своерачен потпис на имателот на хартии од вредност 
кој ја прифаќа понудата за откуп. 

(4) Понудата за откуп се смета за прифатена со денот 
на резервирање на хартиите од вредност на посебна смет-
ка во Централниот депозитар за хартии од вредност. 

 
Член 35 

Централниот депозитар на хартии од вредност врз ос-
нова на резервирањето на хартиите од вредност утврдено 
во член 34 став 2 од овој закон обезбедува имателот кој ја 
прифатил понудата да не може повеќе да располага со тие 
хартии од вредност. 
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V. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДЕЈСТВАТА НА ОРГАНОТ 
НА УПРАВУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

 
Член 36 

(1) По приемот на известувањето од член 15 на овој за-
кон до објавувањето на исходот на понудата за откуп во 
согласност со член 40 на овој закон, органот на управува-
ње на акционерското друштво на кое се однесува понуда-
та за откуп не може без одлука на собрание на акционери 
да: 

-ја зголеми основната главнина; 
- презема дејства кои не спаѓаат во редовното работе-

ње на друштвото; 
- презема дејства кои би можеле да го загрозат ната-

мошното работење на друштвото; 
- се стекне со сопствени акции или други сопствени 

хартии од вредност од кои произлегува право на замена 
или стекнување сопствени акции и 

- изврши дејства чија единствена цел е да се спречи 
или отежни постапката и прифаќањето на понудата за от-
куп. 

(2) Правните дејства кои се преземени во спротивност 
со став 1 на овој член се ништовни. 

(3) Одлуката на Собранието на акционери од став 1 на 
овој член е полноважна доколку е донесена со мнозинство 
од најмалку три четвртини од гласовите кои ја претставу-
ваат основната главнина на друштвото во моментот на до-
несувањето на одлуката. 

 
VI. ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

 
Член 37 

Од објавувањето на проспектот за откуп до истекот на 
рокот за прифаќање на понудата, понудувачот може до-
колку тоа е предвидено во проспектот за откуп, да ја пов-
лече понудата за откуп, односно да отстапи од преговори-
те за прифаќањето на таа понуда, доколку друго лице даде 
конкурентска понуда во согласност со глава VIII од овој 
закон или ако настапат околности кои го отежнуваат ис-
полнувањето на обврските на понудувачот во толкава ме-
ра што купувањето на хартии од вредност веќе не одгова-
ра на очекувањата на понудувачот, така што би било неп-
раведно преговорите во таа смисла да останат во сила. 

 
Член 38 

Понудувачот во рок од еден ден го објавува повлеку-
вањето на понудата за откуп. Повлекувањето на понудата 
за откуп започнува да важи од денот на објавувањето. 

 
Член 39 

За повлекувањето на понудата за откуп понудувачот 
ги известува Комисијата и Централниот депозитар за хар-
тии од вредност. 

 
VII. ИСХОД НА ПОНУДАТА ЗА ОТКУП  

 
Член 40 

(1) Најдоцна до третиот работен ден по истекот на ро-
кот за прифаќање на понудата, понудувачот објавува кол-
ку иматели ја прифатиле понудата за откуп, со наведување 
на количината на хартиите од вредност на кои се однесу-
вала понудата за откуп, притоа наведувајќи дали понудата 
за откуп успеала. 

(2) Податоците од став 1 на овој член понудувачот ги 
доставува на Комисијата, Монополската управа, како и на 
Централниот депозитар за хартии од вредност, најдоцна 
третиот работен ден по истекот на рокот за прифаќање на 
понудата. 

 
Член 41 

(1) Во случај на понуда за откуп од член 9 на овој за-
кон, Централниот депозитар за хартии од вредност го 
пресметува вкупниот паричен износ кој е потребен за ис-
плата на разликата во пари на имателите на хартии од 
вредност кои ја прифатиле понудата за откуп и не распо-
лагаат со доволна количина хартии од вредност за да мо-
жат да ја прифатат вкупната цена во хартиите од вредност 
кои се нудат за замена. Централниот депозитар за хартии 

од вредност го известува понудувачот за висината на тој 
вкупен паричен износ најдоцна во рок од три работни де-
на по приемот на известувањето од член 40 на овој закон. 

 
(2) Понудувачот го депонира паричниот износ од став 

1 на овој член на посебна сметка во Централниот депози-
тар за хартии од вредност во рок од три работни дена по 
приемот на известувањето од став 1 на овој член. 

 
(3) Ако понудувачот во рокот од став 2 на овој член не 

депонира соодветен паричен износ на посебна сметка во 
Централниот депозитар за хартии од вредност се смета де-
ка понудата за откуп не успеала. 

(4) Централниот депозитар за хартии од вредност ја 
известува Комисијата за депонирањето на износот во сог-
ласност со став 2 на овој член, односно за ослободување 
(враќање) на депозитот наредниот работен ден по депони-
рањето, односно по истекот на рокот за депонирање. 

 
 

Член 42 
(1) Во случајот од член 11 став 5 на овој закон, пону-

дувачот, истовремено со известувањето од член 40 на овој 
закон, го објавува и датумот на свикување на седница на 
надлежниот орган на понудувачот, на која тој орган ќе ре-
шава за соодветно зголемување на основната главнина, 
односно за издавање обврзници, доколку тој орган до об-
јавувањето на известувањето од член 40 на овој закон се 
уште не одлучувал за зголемување на основната главнина, 
односно за издавање обврзници. 

 
(2) Доколку надлежниот орган до објавувањето на из-

вестувањето од член 40 на овој закон донел одлука за зго-
лемување на основната главнина, односно за издавање об-
врзници, понудувачот истовремено со известувањето од 
член 40 на овој закон ја објавува и одлуката за соодветно 
зголемување на основната главнина, односно за издавање 
обврзници, како и датумот кога била донесена таа одлука. 

 
 

Член 43 
Врз основа на известувањето од член 40 на овој закон, 

Комисијата со решение ја утврдува успешноста на пону-
дата за откуп, најдоцна во рок од три работни дена по при-
емот на известувањето од член 40 став 2 на овој закон, од-
носно во рок од три дена по приемот на известувањето од 
член 41 став 4 на овој закон. 

 
 

Член 44 
(1) Ако понудата за откуп успеала, Централниот депо-

зитар за хартии од вредност е должен во рок од осум дена 
по приемот на решението од член 43 на овој закон во име 
и за сметка на понудувачот да ја исполни паричната обвр-
ска, односно обврската за пренесување на хартиите од 
вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 1 на овој за-
кон, на имателите на хартии од вредност во согласност со 
договорите што биле склучени врз основа на нивното при-
фаќање на понудата за откуп. 

 
(2) Без оглед на одредбата од став 1 на овој член, Цен-

тралниот депозитар за хартии од вредност во случајот од 
член 47 на овој закон е должен да ги исполни паричните 
обврски кон имателите кои добиле дополнителна понуда 
во име и за сметка на понудувачот во рок од осум дена 
сметано од истекот на рокот за прифаќање на дополнител-
ната понуда. 

 
 

Член 45 
(1) Ако понудувачот во понудата за откуп понудил 

хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 2 
на овој закон и понудата за откуп успеала, за таквата од-
лука понудувачот го известува Централниот депозитар за 
хартии од вредност во рок од три дена по објавувањето на 
одлуката на надлежниот орган на понудувачот за зголему-
вање на основната главнина, односно за издавање на об-
врзници. 
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(2) Централниот депозитар за хартии од вредност е 
должен во рок од осум дена по издавањето на хартии од 
вредност за замена да изврши упис на хартиите од вред-
ност на кои се однесува понудата за откуп на сметката на 
понудувачот, а на хартиите од вредност за замена на смет-
ката на лицата кои ја прифатиле понудата за откуп. 

 
Член 46 

Кога Централниот депозитар за хартии од вредност во 
име и за сметка на понудувачот во целост ќе ги исполни 
неговите обврски врз основа на членовите 44 и 45 од овој 
закон, Централниот депозитар за хартии од вредност ги 
пренесува хартиите од вредност од сметките на имателите 
кои ја прифатиле понудата за откуп на сметката на хартии 
од вредност на понудувачот. 

 
Член 47 

(1) Ако понудувачот во алтернативната понуда пону-
дил хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алине-
ја 2 на овој закон и се исполнил условот за раскинување 
на обврската од член 11 став 5 на овој закон, понудувачот 
на сите иматели на хартии од вредност кои врз основа на 
понудата за откуп имале право да примат хартии од вред-
ност за замена им понудува плаќање на цената во пари, 
освен доколку не се исполни условот за раскинување на 
обврската (во натамошниот текст: дополнителна понуда). 

(2) Дополнителната понуда понудувачот е должен да 
ја испрати со препорачана пошта на сите иматели на хар-
тии од вредност од став 1 на овој член во рок од осум ра-
ботни дена по истекот на рокот од член 11 став 5 на овој 
закон. 

(3) Имателите на хартии од вредност од став 1 на овој 
член може да ја прифатат дополнителната понуда во рок 
од осум работни дена по приемот на дополнителната по-
нуда на која се применуваат одредбите од член 34 на овој 
закон. 

 
Член 48 

Ограничувањата на располагање со хартии од вред-
ност кои биле резервирани во Централниот депозитар за 
хартии од вредност во врска со понудата за откуп преста-
нуваат ако: 

- понудата за откуп не успеала; 
- понудата за откуп била отповикана; 
- се исполнил условот за раскинување на обврската од 

член 11 став 4 на овој закон и 
- во случај на понуда со хартии од вредност за замена 

или комбинирана понуда се исполнил условот за раскину-
вање од член 11 став 5 на овој закон. 

 
Член 49 

Во рок од 12 месеци од издавањето на решението на 
Комисијата од член 43 на овој закон понудувачот не смее 
да даде нови понуди за откуп и не смее да купува хартии 
од вредност на кои се однесувала понудата за откуп, до-
колку тие хартии од вредност, заедно со другите хартии 
од вредност, кои веќе ги има, му обезбедуваат повеќе од 
25% од хартиите од вредност кои обезбедуваат право на 
глас во случаите доколку: 

- понудата за откуп не успеала; 
- понудата за откуп била отповикана; 
- се исполнил условот за раскинување на обврската од 

член 11 став 4 на овој закон и 
- во случај на понуда со хартии од вредност за замена 

или комбинирана понуда се исполнил условот за раскину-
вање од член 11 став 5 на овој закон. 

 
Член 50 

(1) Комисијата го доставува решението за успешност 
на понудата за откуп, односно одлуката за повлекување на 
понудата за откуп на понудувачот, акционерското друш-
тво на кое се однесува понудата за откуп, на Централниот 
депозитар за хартии од вредност и на берзата. 

(2) Понудувачот е должен решението на Комисијата 
од став 1 на овој член да го објави на начин како што е об-
јавена понудата за откуп. 

 
 

VIII. КОНКУРЕНТСКА ПОНУДА ЗА ОТКУП 
 

Член 51 
(1) По објавувањето на проспектот за откуп, но нај-

доцна десет дена пред истекот на рокот за прифаќање на 
понудата на определени хартии од вредност, понуда за от-
куп на тие исти хартии од вредност може да даде и друго 
лице (во натамошниот текст: конкурентска понуда). 

(2) За конкурентската понуда за откуп се применуваат 
одредбите од другите глави од овој закон, освен ако во 
оваа глава поинаку не е определено. 

 
Член 52 

(1) Конкурентска понуда за откуп може да даде само 
лице кое: 

- не е капиталски, односно управувачки поврзано со 
лицето кое ја дало претходната понуда за откуп и 

- не е банка или брокерско друштво кое дава понуда во 
име и за сметка на понудувачот. 

(2) Во случај на конкурентска понуда за откуп, рокот 
за прифаќање на претходната понуда за откуп се продол-
жува до истекот на рокот за прифаќање на конкурентската 
понуда, освен ако понудувачот не ја отповикал претходна-
та понуда за откуп. 

(3) Во случај на конкурентска понуда за откуп, лицата 
кои веќе ја прифатиле претходната понуда за откуп имаат 
право да отстапат од писмената изјава и да ја прифатат 
конкурентската понуда за откуп. 

(4) Доколку во претходната понуда за откуп е опреде-
лена најмалата количина на хартии од вредност на кои се 
однесува понудата за откуп за да се смета дека понудата 
успеала, во конкурентската понуда не смее да биде опре-
делена помала количина на хартии од вредност од оној оп-
ределен во претходната понуда за откуп. 

(5) Доколку конкурентска понуда за откуп се даде во 
моментот кога во претходната понуда за откуп количина-
та од став 4 на овој член веќе била надмината, конкурент-
ската понуда не смее да го содржи условот од став 4 на 
овој член. 

 
Член  53 

Комисијата може да одбие издавање дозвола за конку-
рентска понуда за откуп ако утврди дека се работи за по-
нуда за откуп чија единствена намена е промена на цената 
на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за 
откуп. 

 
IX. ЗАБРАНЕТИ ДЕЈСТВА 

 
Член 54 

Овластениот учесник на пазарот на хартии од вред-
ност е должен да одбие барање за било какво дејствие со 
хартии од вредност ако знае или би морал да знае дека по-
ради извршување на барањето може да дојде до кршење 
на овој закон. 

 
Член 55 

(1) Акциите стекнати со правна работа спротивна на 
одредбите на овој закон не носат право на глас, односно 
на управување со друштвото, како и го губат правото за 
дивиденда. 

(2) На лицето кое се стекнало со акции на начин од 
став 1 на овој член при извршувањето на правото на глас 
кое произлегува од акциите кои веќе ги има, процентот на 
акции со право на глас кои произлегуваат од сите издаде-
ни акции на тоа акционерско друштво се намалува сраз-
мерно со количината на акции добиени врз основа на 
правна работа која е во спротивност со овој закон, така 
што при остварувањето на правото на глас тоа има една-
ков процент каков што имало пред стекнувањето со акции 
во спротивност со овој закон. 
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X. КОНТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА  
ПОНУДАТА ЗА ОТКУП 

 
Член 56 

(1) Комисијата врши контрола при спроведувањето на 
понудата за откуп. 

(2) Комисијата донесува одлуки во врска со контрола-
та на спроведувањето на понудата за откуп, која е опреде-
лена со правила пропишани од страна на Комисијата. 

(3) Комисијата одлучува во случај на промена на пону-
дата за откуп (член 32), за отстранување на неправилнос-
тите при изведување на понудата за откуп (член 57 став 
1), за согласност за повлекување од намерата за понуда за 
откуп, како и за успешноста на понудата за откуп. 

 
Член 57 

(1) Ако Комисијата при контролата од член 56 на овој 
закон утврди неправилности при спроведувањето на пону-
дата за откуп кои можат да се отстранат, му наложува со 
решение на понудувачот, банката, брокерската куќа или 
друштвото да ги отстрани истите. 

(2) Во решението од став 1 на овој член, Комисијата 
определува рок за отстранување на неправилностите кој 
не смее да биде подолг од пет дена. 

(3) Субјектите од став 1 на овој член се должни на Ко-
мисијата да ñ достават извештај во кој се опишани мерки-
те за отстранување на неправилноста, како и приложува 
документи и докази од кои произлегува дека утврдените 
неправилности се отстранети во рок од пет дена од прие-
мот на решението од став 2 на овој член. 

(4) Во периодот од донесувањето на решението на Ко-
мисијата од став 1 на овој член до истекот на рокот од 
став 2 на овој член, прифаќањето или одбивањето на по-
нудата од страна на имателите на хартии од вредност на 
кои се однесува понудата не произведуваат правно деј-
ство. Во тој период рокот за прифаќање на понудата не те-
че. 

(5) Доколку понудувачот не постапува во согласност 
со став 1 од овој член, односно доколку се работи за неп-
равилности кои не можат да се отстранат, Комисијата мо-
же со решение да ја запре постапката на понудата за от-
куп. 

(6) Против решението од став 5 на овој член може да 
се изјави жалба до Комисијата на Владата на Република 
Македонија. Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението на Комисијата. 

 
 

XI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА 
 

Член 58 
Овластените учесници на пазарот на хартии од вред-

ност, како и Централниот депозитар за хартии од вред-
ност, за времетраењето на понудата за откуп во рокот за 
прифаќање на понудата од член 27 на овој закон на бара-
ње на Комисијата ги доставуваат сите информации кои им 
се на располагање и кои се потребни за надзор над извр-
шување на понудата за откуп и за исполнување на обврс-
ките за известување од членовите 59 и 64 на овој закон. 
 

Член 59 
(1) Од денот на известувањето од член 15 на овој за-

кон до истекот на рокот за прифаќање на понудата, пону-
дувачот постојано ја известува Комисијата за секое стек-
нување со хартии од вредност кои обезбедуваат право на 
глас или од кои произлегува право на замена или стекну-
вање со хартии од вредност кои на издавачот на хартии од 
вредност на кои се однесува понудата за откуп му обезбе-
дуваат право на глас, како и за цената по која ги добил тие 
хартии од вредност, освен ако хартиите од вредност пону-
дувачот ги добил врз основа на понуда за откуп. 

(2) Лицата кои на денот на објавување на понудата за 
откуп во согласност со член 24 од овој закон имаат во 
сопственост над 10% хартии од вредност кои обезбедуваат 
право на глас или од кои произлегува право на замена или 
стекнување хартии од вредност кои му обезбедуваат право 
на глас на издавачот на хартии од вредност на кои се од-
несува понудата за откуп, односно кои подоцна ќе добијат 

такво учество во тие хартии од вредност, за тоа ја известу-
ваат Комисијата во рок од три дена по објавувањето, од-
носно добивањето на тие хартии од вредност и мораат те-
ковно да ја известуваат Комисијата за секое натамошно 
стекнување со тие хартии од вредност, како и за цената по 
која ги добиле хартиите од вредност. 

 
 

XII. ПРЕЗЕМАЊЕ ПРЕКУ ЗАЕДНИЧКИ  
ПОЛНОМОШНИК 

 
Член 60 

(1) Ако повеќе лица, врз основа на договор или на пои-
наков начин, заеднички дејствуваат при остварување на 
право на глас кое произлегува од акциите на определено 
друштво и било кој од нив да добие хартии од вредност на 
акционерското друштво кои обезбедуваат право на глас, 
така што тие хартии од вредност заедно со други хартии 
од вредност кои веќе ги имаат тие лица обезбедуваат 25% 
право на глас, секое лице е должно да даде понуда за от-
куп, освен ако не се договорат дека понуда за откуп ќе да-
де само едно од нив (заеднички полномошник). 

 
(2) За заедничко дејствување од став 1 на овој член не 

се смета остварување на право на глас врз основа на соб-
рани полномошна, доколку полномошната биле собрани 
во согласност со член 61 од овој закон и ако содржината 
на полномошната е во согласност со член 62 од овој закон. 

 
 

Член 61 
(1) Лицето или лицата кои планираат на седницата на 

собранието на акционерското друштво да остварат право 
на глас врз основа на организирано собрани полномошна, 
за таквата намера, причините за неа и начинот на собира-
ње на полномошна треба претходно да ја известат Коми-
сијата. Кон известувањето мора да биде приложен и при-
мерок на полномошното. 

(2) За организирано собирање на полномошна се смета 
секое собирање на полномошна кое е наменето за најмал-
ку 25 акционери на акционерското друштво кои се имате-
ли на акции со право на глас. 

 
 

Член 62 
(1) Полномошното на лицето од член 61 став 1 на овој 

закон важи само за една седница на собранието на акцио-
нерското друштво. Полномошното треба да содржи јасен 
став во врска со гласањето по предлог на одлуки, предлог 
на ополномоштеното лице за гласање на поединечни пред-
лози на одлуки, барање од акционерот да даде упатства за 
остварување на правото на глас со предупредување дека 
ако акционерот не даде поинакви упатства, ќе го оствару-
ва правото на глас според своите предлози кои треба да 
бидат образложени во полномошното и предупредување 
дека акционерот може да го отповика полномошното во 
секој момент. 

 
(2) Комисијата го пропишува полномошното за гласа-

ње за поединечни работи на седница на собранието на ак-
ционерското друштво. 

 
 

Член 63 
Полномошната собрани во спротивност со одредбата 

од член 61 на овој закон, односно чија содржина е во 
спротивност со член 62 на овој закон се ништовни. 

 
 

ХШ. ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
 

Член 64 
(1) Кога лицето, посредно или непосредно, ќе се стек-

не со 5% од сите хартии од вредност на издавачот кои 
обезбедуваат право на глас, како и за секои наредни 5% од 
хартиите од вредност (во натамошниот текст: квалифику-
вано учество), за тоа мора веднаш да го извести издавачот 
на хартии од вредност и Комисијата. 
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(2) Издавачот кој го примил известувањето од став 1 
на овој член треба веднаш да го објави известувањето. 

 
Член 65 

Ако лицето кое е сопственик на квалификувано уче-
ство не го извести издавачот и Комисијата во согласност 
со член 64 на овој закон, за акциите кои го надминуваат 
квалификуваното учество нема право на глас, односно на 
учество во управувањето на друштвото. 

 
Член 66 

(1) Издавачот на хартии од вредност од член 2 на овој 
закон е должен веднаш јавно да ги објави деловните нас-
тани кои се однесуваат на тој издавач или неговите хартии 
од вредност, кои би можеле значително да влијаат врз це-
ната на хартиите од вредност. 

(2) За деловните настани од став 1 на овој член издава-
чот од член 2 на овој закон е должен да ја извести Коми-
сијата. 

(3) Комисијата подетално ја определува содржината, 
начинот и роковите за објавување на известувањата од 
ставовите 1 и 2 на овој член. 

 
 

XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 67 
Тој којшто при откуп на компанија даде или наведе 

невистинити информации во проспектот за откуп или даде 
конкурентска понуда за откуп без да има право на тоа и со 
тоа наведе едно или повеќе лица да купуваат или продава-
ат хартии од вредност, ќе се казни со казна затвор до три 
години. 
 

Член 68 
Тој којшто при откуп на компанија, како овластен 

учесник на пазарот не одбие барање или друго дејствие 
со хартии од вредност, за кое знае или можел да знае де-
ка ќе оштети едно или повеќе лица учесници во откупот, 
ќе се казни со казна затвор до три години. 
 

Член 69 
(1) со парична казна од 250.000,00 до 300.000,00 илја-

ди денари ќе се казни за прекршок правното лице ако: 
- не даде понуда за откуп на хартии од вредност во 

случаи утврдени со овој закон (член 4 ставови 1 и 4); 
- во понудата цената или односот за замена на хартии-

те од вредност ја определи спротивно на овој закон (член 
7 ставови 3, 4 и 5 ); 

- во понудата понуди исплаќање на цената спротивно 
на овој закон (член 8 ставови 5 и 6); 

- не понуди исплаќање на разликата во цена во пари ( 
член 9); 

- понудата не содржи елементи утврдени со овој закон 
(член 11); 

- за својата намера за откуп не ја извести Комисијата ( 
членови 16 и 17 ); 

- со понудата истовремено не го објави проспектот за 
откуп (член 19); 

- наведе невистинити информации и податоци (член 
20 ); 

- не ја објави или извести Комисијата за промена на 
понудата ( член 22 став 1); 

- не депонира дополнителен депозит врз основа на 
променетата понуда (член 22 став 2); 

- даде понуда за откуп без дозвола од Комисијата  
(член 23 став 1); 

- не ја прифати понудата во роковите утврдени со овој 
закон ( член 27); 

- пред објавување на понудата за откуп не депонира 
средства во Централниот депозитар за хартии од вредност 
или не обезбеди банкарска гаранција (член 29); 

- не издаде налог за резервирање на хартии од вред-
ност за замена ( член 30 став 1); 

- купува хартии од вредност, предмет на понуда спро-
тивно на овој закон (член 31 став 1); 

- не постапи по одлуката на Комисијата ( член 32 став 
1); 

- не го објави повлекувањето на понудата во утврдени-
от рок ( член 38 ); 

- не ја извести Комисијата за повлекување на понудата 
( член 39 ); 

- не постапи согласно со одредбите на овој закон во 
однос на објавувањето (член 40 став 1); 

- не ги достави потребните податоци до органите утвр-
дени со овој закон (член 40 став 2); 

- не постапи според одредбите на овој закон во однос 
на плаќањето (член 47 став 1); 

- даде понуда надвор од роковите утврдени со овој за-
кон (член 49); 

- даде конкурентска понуда спротивно на одредбите 
од овој закон (член 52); 

- овластениот учесник не постапува според одредбите 
од овој закон (член 54); 

- овластениот учесник не ги доставува потребните ин-
формации на барање на Комисијата согласно со овој закон 
(член 58); 

- не ја известува Комисијата, во врска со стекнувањето 
на хартии од вредност во случаите утврдени со овој закон 
(член 59 став 1); 

- не извести според овој закон за стекнувањата од 5% 
од вредноста од хартии од вредност со право на глас или 
за секое наредно стекнување од 5 % (член 64 став 1) и 

- не ги објави или извести Комисијата за деловните 
настани кои би можеле значително да влијаат на цената на 
хартиите од вредност ( член 66 ставови 1 и 2). 

(2) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице на правното лице со парична казна од 
30.000,00 до 40.000,00 денари. 

(3) Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари 
ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и физичко-
то лице. 
 

Член 70 
(1) Со парична казна од 100.000,00 до 200.000,00 дена-

ра ќе се казни за прекршок правното лице ако: 
- исполнувањето на условот не се објави во рокот ут-

врден со овој закон (член 12 став 2); 
- не се достави проспектот за откуп ( член 24 ставови 1 

и 3); 
- не се објави мислењето во врска со понудата  (член 

25 став 1); 
- не ги извести вработените во врска со понудата (член 

26); 
- не склучи договор за вршење услуги согласно со овој 

закон ( член 28) и 
- за зголемување на основната главнина не го извести 

органот утврден со овој закон (член 45 став 1). 
(2) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и 

одговорното лице на правното лице со парична казна од 
30.000,00 до 40.000,00 денари. 
 
 

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 71 
Лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон се 

стекнале со хартии од вредност кои обезбедуваат повеќе 
од 25% и помалку од 45% права на глас, во врска со ната-
мошно стекнување со тие хартии од вредност должни се 
да дадат понуда за откуп под услови и на начин определе-
ни со овој закон. 
 

Член 72 
Одредбите на овој закон се применуваат од денот на 

почнување со работа на Централниот депозитар за хартии 
д вредност. о

 
Член 73 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 
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60. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
Бр. 07-158/1                                   Претседател 

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                 Борис Трајковски, с.р. 

 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
 

Член 1 
Во Законот за осигурување ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр. 49/97, 79/99, 13/01 и 26/01) во 
членот 93 зборовите: "1 октомври 2001 година" се замену-
ваат со зборовите: "1 април 2002 година". 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

___________ 
61. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗ-
НИ ВЛОГОВИ  НА ГРАЃАНИТЕ ПО  

КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
начинот и постапката на исплатување на депонираните де-
визни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Ма-
кедонија, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
Бр. 07-171/1                                   Претседател 

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                 Борис Трајковски, с.р. 

 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРА-
НИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ 
ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за начинот и постапката на исплатување на 
депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант 
е Република Македонија ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 32/2000 и 108/2000) во членот 24 во ста-
вот 1 зборот "регистар" се заменува со зборот "депозитар", 
а зборовите: "на долгорочни" се заменуваат со зборот "за". 

 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот  ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
62. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 
 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И 
ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕД-

НОСТ 
 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за хартии од вредност, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
 Бр. 07-202/1                                   Претседател 

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                 Борис Трајковски, с.р. 

 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
 

Член 1 
Во Законот за хартии од вредност ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 63/2000 и 34/01), во членот 
56 став (2) точката на крајот од ставот се брише и се дода-
ваат зборовите: "и на њеб страницата на Берзата". 

Ставот (5) се менува и гласи: 
"(5) Трговските друштва и другите правни лица-издава-

чи на хартии од вредност се должни да објават дел од реви-
дираниот финансиски извештај со мислење од овластен ре-
визор во најмалку еден дневен весник на Република Маке-
донија и на њеб страницата на Берзата и Комисијата за хар-
тии од вредност во рок од 15 дена од усвојувањето на из-
вештајот на Собранието на акционерите." 

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 
"(6) Комисијата за хартии од вредност го пропишува обе-

мот и содржината на делот од ревидираниот финансиски из-
вештај од став 5 на овој член кој се објавува." 

 
 

Член 2 
Членот 128 се менува и гласи:  
" (1) Основачи на Централниот депозитар за хартии од 

вредност можат да бидат брокерски куќи, банки, осигури-
телни друштва и друштва за управување со фондови. 

(2) Централниот депозитар за хартии од вредност се 
основа како акционерско друштво. 

(3) Учеството на поединечен основач во основната 
главнина на Централниот депозитар за хартии од вредност 
може да биде најмногу до 15% од износот на акциите. 

(4) Учесници во работата на Централниот депозитар за 
хартии од вредност можат да бидат само основачите на 
Централниот депозитар за хартии од вредност." 
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Член 3 
По членот 128 се додава нов член 128-а, кој гласи: 

 
"Работење на Централниот депозитар за хартии од вред-

ност 
 

Член 128-а 
(1) Централниот депозитар за хартии од вредност до 1 

јануари 2006 година работи на непрофитна основа. 
(2) Правните лица од член 128 став 1 на овој закон, 

кои до 1 јануари 2006 година дополнително ќе вложат 
средства во основната главнина на Централниот депози-
тар за хартии од вредност се стекнуваат со еднакви права 
на основач на друштвото. 

(3) Вишокот на приходите над расходите што ќе ги ос-
твари Централниот депозитар за хартии од вредност по го-
дишна пресметка до 1 јануари 2006 година ќе се користат 
за негов развој." 

 
Член 4 

Во членот 157 став 1 се менува и гласи: 
"(1) Комисијата е самостојна и независна организација 

одговорна за спроведување на овој закон, на Законот за 
инвестициони фондови и Законот за преземање на акцио-
нерски друштва и на сите подзаконски акти донесени врз 
основа на овие закони." 

 
Член 5 

Во членот 164 став 1 по точката 5, се додава нова точ-
ка 6 која гласи: 

"6. Надоместоци утврдени со Законот за преземање на 
акционерски друштва." 

Досегашните точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат 7, 8, 9, 
10, 11 и 12. 

 
Член 6 

Во членот 172 ставовите 1 и 2 се бришат. 
 

Член 7 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Соб-

ранието на Република Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за хартии од вредност. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
63. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за облигационите односи,  
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-170/1                 Претседател  
16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
            Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 

 
Член 1 

Во Законот за облигационите односи ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 18/2001), по членот 23 
се додава нов назив и три нови члена 23-а; 23-б и 23-в, кои 
гласат: 

"Електронска порака 
 
 

Член 23-а 
(1) Се претпоставува дека електронската порака потек-

нува од испраќачот доколку: 
- е испратена од испраќачот; или 
- е испратена од лице овластено од испраќачот; или 
- е испратена од информативен систем програмиран од 

испраќачот или програмиран по наредба на испраќачот да 
функционира автоматски; или 

- примателот го утврдил потеклото на пораката приме-
нувајќи процедура или технологија претходно договорена 
меѓу испраќачот и примателот. 

(2) Ставот 1 од овој член не се применува: 
- од времето кога примателот добил известување од 

испраќачот дека електронската порака не е испратена од 
него и имал разумно време соодветно да дејствува или 

- доколку примателот знаел или требал да знае, а при-
тоа водел соодветна грижа или применил кој било од до-
говорените технологии и процедури дека електронската 
порака не е испратена од испраќачот. 

 
 

Член 23-б 
(1) Кога испраќачот претходно или во време на испра-

ќање на електронската порака или во самата електронска 
порака побарал или се договорил со примателот за потвр-
дувањето на приемот на пораката и изјавил дека електрон-
ската порака е условена со приемот на потврдата, елек-
тронската порака се смета како никогаш  да не била ис-
пратена сé додека испраќачот не добие потврда за нејзи-
ниот прием. 

(2) Кога испраќачот не изјавил дека електронската по-
рака е условена со приемот на потврдата, а потврдата не е 
примена во одреденото или договореното време или до-
колку не е одредено или договорено време, во рамките на 
разумно време, испраќачот  може да го извести примате-
лот изјавувајќи дека не е добиена никаква потврда за при-
емот и одредувајќи разумно време до кое потврдата мора 
да се испрати. Доколку потврдата за приемот не се испра-
ти во рамките на одреденото време, по претходно известу-
вање до примателот, испраќачот може да ја смета елек-
тронската порака како никогаш да не била испратена.  

(3) Кога испраќачот не се договорил со примателот за 
одредена форма на потврда на приемот на електронската 
порака, потврдата може да се даде со било каков доказ од 
страна на примателот, автоматски или поинаку или било 
каква постапка на примателот, која е доволна да му укаже 
на испраќачот дека електронската порака е испратена. 

 
Член 23-в 

Кога испраќачот ќе добие потврда за приемот од стра-
на на примателот, тогаш се смета дека примателот ја до-
бил релевантната електронска порака. Тоа не значи дека 
испратената електронска порака кореспондира со добие-
ната електронска порака." 

 
Член 2 

Во членот 64 по ставот (4) се додава нов став (5), кој 
гласи: 

"(5) Секој друг начин или форма на испраќање на по-
раки која го заштитува интегритетот на текстот и овозмо-
жува идентификација на изворот користејќи општо при-
фатени средства има правно дејство како и документ." 

   
Член 3 

Во членот 166 ставови 1 и 3 зборот "државата" се за-
менува со зборовите: "единиците на локалната самоуправа 
во која е настаната штетата". 

 
 

Член 4 
Членот 168 се брише. 
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Член 5 
Во членот 191 зборовите: "како и лицето спрема кое е 

извршено некое друго кривично дело против достоинство-
то на личноста и моралот" се заменуваат со зборовите: 
"како и лице спрема кое е извршено некое друго кривично 
дело против половата слобода и половиот морал". 

 
Член 6 

Во членот 546 став (2) во петтиот ред зборот "два" се 
заменува со зборот "три". 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
64. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКО-

НИК  
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Кривичниот законик,  
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-195/1                 Претседател  
16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
             Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК  

Член 1 
Во Кривичниот законик ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 37/96 и 80/99), во членот 122 став 
(6) по точката а) се додава нова точка б), која гласи:  

"б) државен службеник кој врши стручни, норматив-
но-правни, извршни, управно-надзорни работи и управни 
работи во согласност со Уставот и со законот," 

Т очките б), в), г) и д) стануваат точки в), г), д) и ѓ). 
Член 2 

Во членот 122 став 13 по зборот "движење" точката се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како и теле-
фонските импулси и други средства за пренос на глас, 
слика или текст на далечина или компјутерски услуги". 

 
Член 3 

Во членот 205 по став (3) се додаваат два нови става 
(4) и (5), кои гласат: 

"(4) Обидот за делото од став 1 на овој член за прене-
сување на неизлечлива заразна болест е казнив. 

(5) Тој којшто ќе ја загрози сигурноста на друг со лаж-
на закана за  пренесување или со ширење на невистинити 
тврдења за постоење на неизлечлива заразна болест ќе се 
казни со парична казна или затвор до шест месеца." 

Д осегашниот став (4) станува став (6). 
Член 4 

Насловот на членот и членот 251 се менуваат и гласат: 
"Неовластено навлегување во компјутерскиот сис-

тем 
Член 251 

(1) Тој којшто неовластено ќе внесе измени, ќе иско-
ристи или уништи податоци или ќе внесе компјутерски 
вирус или на друг начин ќе навлезе во компјутерскиот 
систем со намера за себе или за друг да прибави против-
правна имотна или друга корист, или ќе предизвика имот-
на или друга штета ќе се казни со парична казна или зат-
вор до три години. 

(2) Ако со делото од став 1 на овој член е прибавена 
поголема имотна корист или предизвикана поголема 
имотна штета сторителот ќе се казни со затвор од шест 
месеци до пет години. 

(3) Обидот за делото од став 1 на овој член е казнив. 
(4) Тој којшто неовластено произведува, продава или 

на друг начин пушта во промет средства наменети за влез 
во компјутерскиот систем ќе се казни со парична казна 
или со затвор до една година. 

(5) Гонењето се презема по предлог." 
 

 
Член 5 

По членот 418 се додава нов член 418-а, кој гласи: 
 
 

"Трговија со луѓе 
 
 

Член 418-а 
(1) Тој којшто со сила, сериозни закани или други 

форми на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба 
на својата положба и состојба на немоќ на друг, или со да-
вање или примање пари или друга корист поради добива-
ње согласност на лице кое има контрола на друго лице вр-
бува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува 
или прифаќа лица заради експлоатација по пат на прости-
туција или други форми на сексуална експлоатација, при-
нудна работа или слугување, ропство или нему сличен од-
нос или недопуштено пресадување делови од човековото 
тело ќе се казни со затвор најмалку четири години. 

(2) Тој којшто врбува, превезува, пренесува, купува, 
продава, засолнува или прифаќа деца или малолетни лица 
заради експлоатација од став 1 на овој член ќе се казни со 
затвор најмалку пет години. 

(3) Тој којшто организира вршење на делото од ставо-
вите (1) и (2)  на овој член ќе се казни со затвор најмалку 
пет години. 

(4) Тој којшто ќе одземе или уништи лична карта, па-
сош или друга туѓа идентификациона исправа заради врше-
ње на делото од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се казни 
со затвор од шест месеци до пет години. 

(5) Тој којшто користи или овозможува на друг корис-
тење на сексуални услуги од лица за кое знае дека е жртва 
на трговија со луѓе  ќе се казни со затвор од шест месеци 
до пет години. 

(6) Ако делото од став (5) на овој член е сторено со де-
те или малолетно лице сторителот ќе се казни со затвор од 
најмалку четири години." 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

___________ 
65. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЦАРИНСКИОТ  

ЗАКОН  
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Царинскиот закон,  
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-193/1                 Претседател  
16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
 
 
           Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН   
Член 1 

Во Царинскиот закон ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 
109/2000 и 31/2001), во членот 16 по зборот "форма" се 
додаваат зборовите: "или со техника на електронска обра-
ботка". 

Член 2 
По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 
 

"Член 16-а 
Размена на податоци во електронска форма 

 
(1) Царинската управа може да одобри размената на 

податоци со техника на електронска (компјутерска) обра-
ботка (податоци во електронска форма) за формалностите 
од царинските постапки. 

(2) Во смисла на овој член следниве поими значат: 
- под размена на податоци со техника на електронска 

(компјутерска) обработка, (податоци во електронска фор-
ма), се подразбира: 

а) размена на стандардизирани пораки со царинските 
органи, и  

б) влез на информации неопходни за реализација на фор-
малностите во царинскиот информативен систем; 

- под "стандардизирани пораки" се подразбира прифа-
ќање на однапред дефинирана структура за размена на по-
датоците во електронска форма. 

(3) Условите под кои ќе се одобри размена на подато-
ци со техника на електронска обработка за формалности 
од царинските постапки се: 

а) почитување на царинската регулатива и 
б) обезбедување мерки за проверка на изворот на по-

датоци и заштита на податоците од неовластен пристап, 
загуба, измена или нивно уништување." 

 
Член 3 

Во членот 176 став 1 зборовите: "Законот за утврдува-
ње и наплата на јавните приходи" се заменуваат со зборо-
вите: "Законот за платен промет". 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
66. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДА-

ТОЦИ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 

заштита на лични податоци, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 
  Бр. 07-192/1                                   Претседател  

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                  Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на лични податоци ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 12/94), по членот 11 
се додава нов член 11-а, кој гласи: 

"Член 11-а 
Обработката на личните податоци што се однесуваат 

на раса или друго потекло, политичко, верско или друго 
уверување, членство во синдикат, сексуално однесување, 
осудуваност, како и здравствени податоци треба да биде 
посебно обележана и заштитена. 

Личните податоци од ставот 1 на овој член можат да 
се пренесуваат преку телекомуникациска мрежа, само до-
колку се посебно заштитени со криптографски методи та-
ка што нема да бидат читливи при преносот". 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
67. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВА-
ЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА  

НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 

заштита на потрошувачите,  
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 
 

          Бр. 07-194/1                 Претседател  
16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
            Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на потрошувачите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/2000), во членот 
36 став (1) алинеја 9 по зборот "цена" се става точка и за-
пирка, а зборот "и" се брише. 

Во алинеја 10 точката се заменува со точка и запирка и 
се додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

"- информација дали склучениот договор ќе биде на-
пишан од продавачот и дали тој договор ќе биде достапен; 

- техничките средства за идентификување и корекција 
на грешките на внесените податоци пред да се прифати 
понудата и  

- понудените јазици за склучување на договорот." 
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои 

гласат: 
"(3) Давателот на услугата мора, освен ако поинаку не 

се имаат договорено страните кои не се потрошувачи, да 
ги означи сите релевантни правила на однесување на кои 
тој се претплатува, како и информациите за тоа како пра-
вилата можат да се проверат по електронски пат. 

(4) Условите од договорот и општите услови кои се 
даваат на примателот, мора да бидат достапни на начин 
кој нему му овозможува да ги чува и репродуцира." 

 
Член 2 

П
 
о член 37 се додава нов член 37-а, кој гласи: 

"Член 37-а 
(1) Во случај кога примателот на услугите ја прифаќа 

понудата по електронски пат, освен ако поинаку се немаат 
договорено страните кои не се потрошувачи, давателот на 
услугите треба да го потврди приемот на прифаќањето на 
понудата без одлагање и по електронски пат.  
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(2) Понудата и потврдувањето на добиената понуда 
мора да се прими кога страните до кои тие се адресирани 
се во можност да имаат пристап до нив. 

(3) Давателот на услугата мора да му овозможи на 
примателот со соодветни ефективни и достапни технички 
средства со кои му се овозможува да ги идентификува и 
корегира погрешно внесените податоци пред да се прифа-
ти понудата, освен ако поинаку не е договорено меѓу стра-
ните кои не се потрошувачи. 

(4) Ставовите (1) и (2) од овој член нема да се приме-
нуваат за договори ексклузивно склучени по пат на разме-
на на електронска пошта или по пат на еквивалентна пое-
динечна комуникација." 

 
Член 3 

По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 
 

"Член 41-а 
(1) Користењето на трговска комуникација, која е дел 

на услуга или е составен дел на услуга што се добива по 
пат на информации од член на уредена професија е дозво-
лена ако е во согласност со професионалните правила, 
особено во поглед на независноста, дигнитетот, честа на 
професијата, професионалната тајност и правичност кон 
странките и другите членови на професијата. 

(2) Без засегнување на самостојноста на професионал-
ните тела и асоцијации, професионалните тела и асоција-
ции формираат правила на однесување со цел да се утвр-
дат видовите на информации кои можат да бидат дадени 
заради трговски комуникации во согласност со правилата 
кои се однесуваат на ставот (1) од овој член." 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

___________ 
68. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВА-
Е НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ Њ 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 
телекомуникациите, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 јануари 2002 година. 

 
  Бр. 07-196/1                                   Претседател  

16 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                                  Борис Трајковски, с.р. 
 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

  
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУ-
НИКАЦИИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за телекомуникациите ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.33/96, 17/98 и 28/2000), по 
членот 7 се додаваат четири нови члена 7-а, 7-б, 7-в, и 7-г, 
кои гласат: 

 
"Член 7-а 

При давање на услуги од доменот на информатичко 
општество кои се состојат од пренос на информации пре-
ку телекомуникациска мрежа од страна на примателот на 
услугите или преку обезбедување пристап до телекомуни-
кациската мрежа, давателот на услуги за пренос и пристап 
до телекомуникациската мрежа не е одговорен за пренесе-
ната информација, под услов давателот на услуги за пре-
нос и пристап до телекомуникациската мрежа: 

- да не го иницирал преносот; 
- да не го одбрал примателот на информацијата што се 

пренесува; и 
- да не ја избрал или променил информацијата која се 

пренесува. 
Пренесувањето и обезбедувањето пристап од став 1 на 

овој член вклучуваат автоматско, посредничко и преодно 
чување на информациите што се пренесуваат за време на 
вршењето на преносот за единствената цел за извршување 
на преносот во мрежата на комуникација и под услов ин-
формацијата да не се чува подолго отколку што е разумно 
потребно за преносот. 

 
Член 7-б 

При давање на услуги од доменот на информатичко 
општество кои се состојат од пренос на информации пре-
ку телекомуникациска мрежа од страна на примателот на 
услугите, давателот на услуги не е одговорен за автомат-
ското посредничкото и привременото чување на тие ин-
формации, извршено со единствена цел за поефикасен 
пренос на информации до други приматели на услуги по 
нивно барање, под услов давателот на услуги за пренос и 
пристап до телекомуникациската мрежа: 

- да не ја променил информацијата; 
- да постапува согласно со условите за пристап до ин-

формациите; 
- да постапува согласно со правилата за ажурирање на 

информациите, одредени на начин пошироко прифатен и 
применуван во телекомуникациските активности; 

- да не ја прекршува законската примена на технологи-
јата, широкоприфатена и применувана во телекомуника-
циите, со цел да добие податоци за користењето на инфор-
мациите; и 

- веднаш да дејствува на отстранување или оневозмо-
жување на пристапот до информациите кои ги чува откако 
ќе биде запознат со фактот дека информацијата при сами-
от пренос е отстранета од мрежата на комуникација или 
пристапот до неа е оневозможен или дека судски или ад-
министративен орган наредил такво отстранување или 
оневозможување. 

 
Член 7-в 

При давање на услуги од доменот на информатичко 
општество кои се состојат од чување на информации обез-
бедени од страна на корисникот на услугата, давателот на 
услугата за пристап и пренос преку телекомуникациската 
мрежа не е одговорен за информациите чувани на барање 
на корисникот на услугата, под услов давателот на услуга-
та за пристап и пренос преку телекомуникациската мрежа: 

- да не е запознат со нелегална активност или инфор-
мација и, што се однесува до барање за надоместок на 
штети, не е запознат со фактите или околностите од кои 
нелегалната активност или информација е очигледна или 

- по добивање на вакво знаење или сознание дејствува 
веднаш за да го отстрани или оневозможи пристапот кон 
информациите. 

Ставот 1 на овој член не се применува кога корисни-
кот на услугата дејствува под овластување или контрола 
на давателот на услугата за пристап и пренос преку теле-
комуникациската мрежа. 

 
Член 7-г 

Услугите од доменот на информатичкото општество 
може да се даваат за брзо информирање на надлежните 
јавни органи за претпоставени нелегални активности кои 
се преземени, за информации обезбедени од страна на ко-
рисниците на услугите или обврски за пренесување до 
надлежните органи, на нивно барање, на информации кои 
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овозможуваат идентификација на корисниците на нивната 
услуга со кои имаат договор за чување." 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

___________ 
69. 

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на за-
коните и другите прописи и акти во "Службен весник на 
Република Македонија" ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 15 јануари 2002 година, доне-
се 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП "СЛУЖБЕН ВЕСНИК  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ   

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие "Службен весник на Република Маке-
донија" - Скопје од редот на вработените на јавното прет-
пријатие се разрешуваат: 

- Марица Петровска, 
- Јелица Барутовска - Темовска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие "Службен весник на Република Македонија" - Скоп-
је од редот на вработените на јавното претпријатие се 
именуваат: 

- Вера Кадиевска, раководител на Редакција, 
- Лилјана Гаџовска, јазичен коректор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
         Бр. 17-101/2       Претседател на Владата 
15 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
             Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
70. 

Врз основа на член 146 став 3 од Законот за здравстве-
на заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), 
министерот за здравство, по претходно мислење од Меди-
цинскиот факултет, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗА-
ЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВС-
ТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВА-

НИЕ   
Член 1 

Во Правилникот за специјализација и субспецијализа-
ција на здравствените работници и здравствените 
соработници со високо образование ("Службен весник на 
РМ" бр. 1/92, 18/93, 53/95, 61/95, 59/96 и 20/2000), во член 
2 став 1 точка 28 зборовите: "28 Училишна медицина 36 
месеци" се бришат, а точките 29, 30, 31 и 32 стануваат 
точки 28, 29, 30 и 31.  

Член 2 
Во членот 5 по точката 52 се додаваат 6 нови точки 

кои ласат:  г
 

53. педијатриска нефрологија педијатрија 24 
54. педијатриска гастроентерохе-
патологија 

педијатрија 24 

55. педијатриска кардиологија педијатрија 24 
56. педијатриска хематологија и 
онкологија 

педијатрија 24 

57. педијатриска анестезиологија анестезиологија со 
реаниматологија 24 

58. уро-гинекологија акушерство и ги-
некологија уроло-
гија 24 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
   Бр. 09-254/1                    Министер за здравство, 

16 јануари 2002 година    доц. д-р Ѓорѓи Оровчанец, с.р. 
            Скопје 

___________ 
71. 

Врз основа на член 32 од Законот за основното образо-
вание ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97 и 82/99), министерот за образование и наука, донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

ВО УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Календарот за организација и работа на основните 

училишта во учебната 2001/2002 година ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 48/2001) ставот 2 на 
член 8 се брише. 

 
Член 2 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на 
неговото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија".  

   Бр. 10-95/1                                      Министер, 
16 јануари 2002 година           д-р Ненад Новковски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
72. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното 
образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образование и наука, 
донесе 

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА ВО ЈАВ-

НИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА   
Член 1 

Во Календарот за организација  на учебната 2001/2002 
година во јавните средни училишта ("Службен весник на 
РМ" бр. 48/2001) ставот 2 на член 12 се брише. 

 
Член 2 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на 
неговото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр.11-251/1                                         Министер, 

16 јануари 2002 година           д-р Ненад Новковски, с.р. 
          Скопје 
__________________________________________________ 
 

К О Л Е К Т И В Н И     Д О Г О В О Р И  
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ 
ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВАЧКАТА 
ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. 
1. Член 2, став 1 се менува и гласи: "Овој колективен 

договор се применува непосредно и е задолжителен за ор-
ганизацијата на работодавците и организацијата на работ-
ниците кои го склучиле, но не и  за работодавците и ра-
ботниците кои не се членови на организацијата на работо-
давците, односно организацијата на работниците кои го 
склучиле договорот од гранките". 

2. Во членот 61, став 2, зборовите: "стопанството на 
земјата" се заменува со зборот "Републиката". 

3. Член 111 се дополнува: "Важењето на овој колекти-
вен договор може да се продолжи со спогодба на учесни-
ците која се склучува најдоцна 30 дена пред да истекне 
важноста на колективниот договор. Доколку потписници-
те 30 дена пред истекот не покренат постапка за измена и 
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дополнување на колективниот договор, важноста на ко-
лективниот договор автоматски се продолжува". 

4. Член 115 се менува и гласи: "Колективниот договор 
за кожарско преработувачка индустрија на Република Ма-
кедонија склучен на 27.10.1994 година, ја продолжува не-
говата важност заедно со измените и дополнувањата на 
истиот склучени на 6.05.1998 година и ___, за период од 3 
години, сметано од 6.05.2001 година". 

 
  Одбор на работодавците           Синдикат на работниците од 
        на Здружението на                 Текстилната, кожарската и 
кожарско преработувачката         чевларската индустрија на РМ 
         индустрија на РМ                               Претседател, 
            Претседател,                        Анѓелко Ангелковски, с.р. 
    Драгољуб Поповиќ, с.р. 
__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
 

 
С У Д С К И     О Г Л А С И 

 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужите-

лот Јусуфи Зеуци од с. Крушопек - Скопско, против туже-
ната Башхим Мишаела од СР Германија, со непознато 
место на живеење, за развод на брак. 
Будејќи тужената нема познато место на живеалиште, 

судот преку Центарот за социјални работи на град Скопје 
согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, ќе ñ назначи 
привремен застапник. 
Се повикува тужената Башхим Мишаела во рок од 30 

дена по објавувањето на огласот во службено гласило да 
се јави пред судот и да ја преземе постапката која се води 
по тужбата на тужителот Јусуфи Зеуци од с. Крушопек - 
Скопско. 
Времениот застапник ќе ја застапува тужената се до 

правосилното окончување на постапката односно до мо-
ментот кога истата ќе се јави во судот и ќе ја преземе пос-
тапката.   
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IV. П.бр. 2883/01.  

          (407) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, од страна на ту-

жителот Ристов Тодор од Скопје ул. "Ѓорѓи Скриженски" 
бр. 9, поднесена е тужба против тужениот Томиќ Глигори-
је со непозната адреса на живеење, за сопственост. Вред-
ност неопределена. 
Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа на град Скопје под бр. 3020-522 од 2.10.2001 годи-
на за привремен старател на тужениот е поставен адво-
катот Ристовски Мирче од Скопје, кој ќе ги штити интере-
сите на тужениот се до неговото јавување пред овој суд, а 
доколку истиот не се јави до правосилното окончување на 
постапката. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЏВ. П.бр. 2373/99.      

(411) 
                                                                      
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Од-

говара со сите свои средства. Основач и управител Милка 
Велиновска. 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

При Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е пос-
тапка за докажување на смртта на Бошковиќ (Здравкови-
ќев) Стевко Крсто со поранешно живеалиште на ул. "Ви-
ничка" бр. 1. 
Гореименуваниот наводно починал 1931 година, меѓутоа 

фактот на умирањето не е заведен во матичните книги. Се 
повикува горе именуваниот во рок од три месеци доколку е 
жив да се јави во судот. Исто така се повикува и секој друг 
што знае за неговиот живот да се јави во судот во рок од 
три месеци со напомена дека по истекот на тој рок лицето 
ќе се прогласи за умрено. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 117/01.      

              (781) 
   

Основач на Друштвото е лицето Александар Рангелов 
од Скопје, ул. "Бутелска" 21/1, кој е управител на Друш-
твото, кое ќе го застапува и претставува, без ограничува-
ње на целокупното работење. Друштвото се основа на не-
определено време.   

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на 

тужителката Снежана Митровска од с. Карпош, против 
Трајко Ангеловски од с. Орах, сега со непозната адреса на 
живеење, па на тужениот му се доставува времен застап-

ник адвокатот Тони Цветковски од Куманово, да го заста-
пува по предметот II. Л. бр. 1329/2001 до окончување на 
постапката или до неговото појавување во судот. 
Од Основниот суд во Куманово, II. Л. бр. 1329/01. 

          (904) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица тече постапката за 

развод на брак по тужба на тужителот Маја Остин, родена 
Кузмановска од с. Ново Село преку специјално назначен 
полномошник Лилјана Кузмановска од с. Ново Село, ул. 
"Маршал Тито" бр. 41, против тужениот Вилјам Џон Ос-
тин од Англија. 
Во постапката се јави само полномошникот на тужите-

лот на закажана расправа, додека тужениот не е достапен 
и не може постапката да продолжи по тужбеното барање 
на тужителката. 
Се повикува тужениот Вилијам Џон Остин од Англија 

да се јави пред Основниот суд во Струмица, во врска со 
предметот П. бр. 2628/01 и при тоа да му биде врачено 
тужба со докази за да отпочне да тече постапката или пак 
да назначи свој полномошник во постапката. Во спротив-
но, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" ќе му биде назначен привремен 
застапник согласно член 78 од ЗПП за правосилно извр-
шување на постапката. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2628/01. 

         (1466) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3510/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042717?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и ус-
луги ЕМИ-ДАН Милка ДООЕЛ увоз-извоз Крива Палан-
ка, ул. "М. Пијаде" бр. 156. 
Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 20.51, 28.52, 

45.21/2, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 74.84, 
92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, врше-
ње на стопански дејности во странство, привремен увоз-
извоз, услуги на надворешно трговски промет, посредува-
ње на надворешно трговски промет, реекспорт, малогра-
ничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3510/2001.                             (29390) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3856/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02043063?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, промет и услуги 
ПИЛАНА ШАМПИОН ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Бутелска" 
21/1, Скопје. 

Седиштето е на ул. "Бутелска" 21/1, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот 
промет одговара со целокупниот свој имот.  
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Скратен назив на Друштвото гласи: Друштво ПИЛАНА 

ШАМПИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Основачкиот влог на друштвото е изразен во предмети 

кои се во сопственост на основачот, кој е единствен сод-
ружник. 
Вредноста на основачкиот влог е 2.623,00 ЕУР односно 

160.000,00 денари. 
Друштвото ќе ги врши следните дејности: 02.01, 02.02, 

14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.21, 25.22, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.41, 45.42, 
45.43, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.34, 51.38, 51.39, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
65.12/3, 71.33, 74.82, 74.84 и 93.02. 
Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги 

врши следните дејности: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, посредување и застапување во 
меѓународна шпедиција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3856/2001.                             (29391) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3857/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02043064?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТД на Друштвото за производство, промет и 
услуги АЛДОСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Козле" 
2/12. 
Основач на Друштвото е лицето Доста Стојановска од 

Скопје, ул. "Козле" 2/12, која е и управител на Друштвото, 
кое ќе го застапува и претставува без ограничувања во це-
локупното работење. 
Друштвото се основа на неопределено време. 
Седиштето на друштвото е на ул. "Козле" 2/12, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот 
промет одговара со целокупниот свој имот.  
Скратен назив на Друштвото гласи: Друштво АЛДОСА 

ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.  
Основачкиот влог на друштвото е изразен во предмети 

кои се во сопственост на основачот, кој е единствен сод-
ружник. 
Вредноста на основачкиот влог е 2.623,00 ЕУР или 

160.000,00 денари, средства и предмети. 
Друштвото ќе ги врши следните дејности: 02.01, 02.02, 

14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.21, 25.22, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.41, 45.42, 
45.43, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.34, 51.38, 51.39, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
65.12/3, 71.33, 74.82, 74.84 и 93.02. 
Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги 

врши следните дејности: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, посредување и застапување во 
меѓународна шпедиција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3857/2001.                             (29392) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 
3694/01 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042901?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, промет, услуги, 
посредување и угостителство МИКРО КОМ ДООЕЛ увоз-
извоз ул. "Никола Грчето" бр. 6/34, Скопје. 
Основање на ДООЕЛ. 
Содружник на Друштвото е: Николов Дејан. 
Друштвото ќе работи под фирма: Друштво за производ-

ство, промет, посредување и угостителство МИКРО КОМ 
ДООЕЛ увоз-извоз. 
Седиштето е во Скопје на ул. "Никола Грчето" бр. 6/34. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име 

и за своја сметка, за сторените обврски одговара со средс-
твата со кои располага. 
Дејности: 14.11/12/13, 14.21/222, 15.11/12/13, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42/43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.72, 15.81, 15.81/1/2, 15.82, 15.82/1/2, 15.83, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1/2, 20.10/1/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 27.10, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 
27.51, 27.52/53/54, 28.11/12, 28.21/22, 28.30, 28.40, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74/75, 36.63, 37.10, 27.20, 45.21/1/2, 
45.22 45.24, 45.25, 45.32, 45.31/32, 45.33, 45.34, 
45.41/42/43, 45.44/45, 45.50, 50.10/20, 50.30/1/2/3, 
50.40/1/2, 51.11/12, 51.13, 51.17/18, 51.19, 51.21/22, 51.31, 
51.34, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36/37, 51.51, 51.52, 51.55, 
51.56/57, 51.70, 52.11/12, 52.21, 52.22/23, 52.24, 52.25,  
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1/2/3/4, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.61/62, 55.11, 55.12, 55.21/1/2, 55.22/23, 55.30/1/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21/22/23, 60.24, 63.11/12, 63.21/22, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11/12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 72.20, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.20, 74.20/1/2/3/4, 74.20/5, 74.40, 
74.84, 93.02. 
Управител на друштвото: Николов Дејан.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3694/01.                   

          (29393) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3795/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02043002?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за шпедиција, транспорт, трговија 
и услуги ТЕ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Индус-
триска" бб, Тетово. 
Друштвото за шпедиција, транспорт, трговија и услуги 

ТЕ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Индустриска" бб, 
Тетово е основано со Изјава од 16.10.2001 година, а сод-
ружник е Таџудин Ибрахими од Тетово. 
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, 52.50, 52.63, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 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, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 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, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 
60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 
74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 
20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 26.51, 26.52, 
26.61, 26.70, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22. 
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, ту-
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ристички услуги, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестицио-
ни работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет друштвото одговара со сите свои сред-
ства. Лице овластено за застапување: Таџудин Ибрахими, 
управител без ограничувања во внатрешен и надворешен 
трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3795/2001.                             (29394) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3502/01 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042709?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Друштвото за трговија на големо и 
мало ГАБАН ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Киро Георгиев-
ски" бр. 15-а, с. Петровец, Скопје. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.71, 15.72, 15.81/1, 

15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.21, 29.23, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 
32.10, 32.20, 33.20, 33.30, 33.50, 35.41, 35.42, 35.43, 36.22, 
36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 63.21, 63.40, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување на странски фирми во Репуб-
лика Македонија, посредување во надворешнотрговскиот 
промет, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународна шпедиција и малограни-
чен промет со соседните земји. 
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 си-
от свој имот. Лице овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот промет е лицето Колевска Лидија 
управител без ограничувања. 
Содружници на трговско друштво се: Колевски Жарко и 

Колевска Лидија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3502/01.      

          (29395) 
             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 
3427/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042634?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и ус-
луги ФАЛАНГА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Воста-
ничка" бр. 140. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3341/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042458?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги МАРГОС ДОО Скопје, ул. "Перо Наков" бб. 
Друштвото за производство, трговија и услуги МАР-

ГОС ДОО Скопје, ул. "Перо Наков" бб, а е основано со 
акт за основање од 21.09.2001 година.  
Скратен назив: МАРГОС ДОО. 
 
 
 

Основачи: Друштво за производство, трговија и услуги 
ЕЛ ДОН КАСТИЛЛО Ангел ДООЕЛ експорт-импорт со 
седиште на ул. "Перо Наков" бр. 110, од Скопје Р. Маке-
донија и Асаноски Сабрија од с. Дебреште, Прилеп. 
Дејности: 20.30, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 25.23, 

25.24, 28.73, 29.12, 29.13, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.56, 29.72, 30.01, 31.10, 34.20, 34.30, 35.50, 36.11, 
36.12, 36.14, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.26, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 
70.20, 70.31, 71.10, 74.12, 74.14, 74.84. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна 

трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот. 
За управител се именува лицето: Асаноски Сабрија - уп-

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

3341/2001.                             (29396) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3458/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042665?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Фризерски салон НФ-МИРА ТП 
Мирјана Добривоје Маназиева ул. "Јани Лукровски" лок. 
002, Скопје. 
Основање на трговец-поединец ТП. 
Трговец-поединец Фризерски салон НФ-МИРА ТП 

Мирјана Добривоје Маназиева ул. "Јани Лукровски" лок. 
002, Скопје е основано од лицето Мирјана Маназиева од 
Скопје ул. "519" бр. 65, државјанин на Република Македо-
нија. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските превземени во правни-
от промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој 
имот. Лице овластено за застапување на ТП во внатреш-
нотрговскиот промет е Мирјана Маназиева, управител со 
неограничени овластувања. 
ТП ќе ги врши следните дејности: 93.02. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3458/2001.                             (29397) 
___________ 

 

 
Основач е Соколовска Лилјана од Скопје. 
 
Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 63.12, 63.30, 74.84, надворешна трговија со 
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прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување во надворешнотрговски-
от промет, комисиона и консигнациона продажба, реек-
спорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија 
и СРЈ. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име 

и за своја сметка. За обврските преземени во правниот 
промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Соколовска Лилјана, уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3427/2001.                             (29398) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3537/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042744?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, про-
мет и услуги МОДЕНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Анастас Митрев" бр. 11. 
Основач: Спировска Виолета од Скопје. 
Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 

17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 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, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.22, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона и 
консигнациона продажба, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија и СРЈ. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име 

и за своја сметка. За обврските преземени во правниот 
промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Спировска Виолета, уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3537/2001.                             (29399) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3820/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02043027?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за трговија и услуги ТЕРАМ - 
2002 Спасе ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Русински" бб. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.83, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување, зас-
тапување на странски лица, реекспорт, продажба на стоки 
и консигнациони складови, меѓународен транспорт и шпе-
диција, малограничен промет со: Албанија, Грција, Буга-
рија и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува 

во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара 
со сиот свој имот. Друштвото во внатрешниот и надво-

решниот промет го застапува и претставува Ленче Мицев-
ска - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3820/2001.                             (29400) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3432/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042639?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за промет 
на големо и мало Ј-МЕРКУР ДООЕЛ Скопје, ул. "Кисела 
јабука 12" бр. 6. 
Трговското друштво за промет на големо и мало Ј-МЕР-

КУР ДООЕЛ Скопје, ул. "Кисела јабука 12" бр. 6, се осно-
ва со Изјава за основање ДООЕЛ од 05.10.2001 година. 
Содружник: Дабевски Јован од Скопје. 
Управител: Јован Дабевски - управител без ограничува-

ње во своите овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 
Дејности: 01.21, 01.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.89/2, 25.22, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 74.12, 74.14, 
74.84. 
Надворешно трговско работење: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3432/2001.                             (29401) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3720/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042927?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за промет, услуги и 
производство ВА-БАБИКОМ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
"Видое Смилевски Бато" бр. 23/1-23. 
Содружници-основачи: Владимир Арсовски и Виктор 

Арсовски од Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 
23/1-23. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 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, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 20.40, 20.52, 25.22, 25.23, 25.24, 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, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.60, 74.12, 
74.84, 92.34, 93.05, 74.83, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување, реекспорт, застапување на 
странски лица. 
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 си-
те свои средства.  
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Владимир Арсовски - управител со неограничени овлас-

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

3720/2001.                             (29402) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3801/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02043008?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП ЕНА КОМ Трговија на мало Елизабета 
Цветан Ѓорѓиевска ул. "Методија Патчев" бр. 2, Скопје. 
Назив: ТП ЕНА КОМ Трговија на мало Елизабета Цве-

тан Ѓорѓиевска. 
Седиште: ул. "Методија Патчев" бр. 2, Скопје. 
Основач: Елизабета Ѓорѓиевска од Скопје, ул. "Методи-

ја Патчев" бр. 2, Скопје. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.33, 52.44/3, 52.48. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност лично 

со целиот свој имот. 
Елизабета Ѓорѓиевска управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3801/2001.                             (29403) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3660/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042867?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и ус-
луги ГАРФИЛД-Д ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пелис-
терска" бр. 1-1/16. 
Основање согласно ЗТД на Друштво за производство, 

промет и услуги ГАРФИЛД-Д ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Пелистерска" бр. 1-1/16. 
Скратен назив: ГАРФИЛД-Д ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Основач на друштвото е Даниела Јозиќ од Скопје. 
Дејности: 15.32, 15.33,. 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/2, 21.22, 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, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 
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, 52.48, 
52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 74.84, 
93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен 
транспорт и шпедиција.  
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. Лице овластено за застапување е Даниела Јозиќ 
од Скопје, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3660/2001.                             (29404) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3685/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042892?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги КЛАС ДН ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Московска" 
бр. 5, Скопје. 

 
 
 
 

Дејности: 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 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, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 52.42/2, 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, 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, 52.43/1/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 74.13, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 
Единствен содружник и управител е Стојкоски Југослав 

од Гостивар. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка за обврските сторени во 
правниот промет одговара со сиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3685/2001.                             (29405) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

2863/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042071?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, с. Смил-
ковци, ул. "Павле Божиновски" 79. 
Со Договор на основачите на ден 01.08.2001 година ос-

новано е Друштво во мешовита сопственост, како ДОО, 
кое во правниот промет ќе настапува под фирма: Друштво 
за производство, трговија и услуги АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД 
ДОО увоз-извоз. 
Седиштето е во: Скопје, с. Смилковци ул. "Павле Божи-

новски" бр. 79. 
Скратениот назив е: АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО Скопје. 
Основачи на фирмата се: Анелизе Стефковска од Герма-

нија Пасош бр. 3596000627, со постојан престој во РМ, 
л.к. бр. 679 и ЕМБГ 0712958045018 на ГУВР Скопје, с. 
Смилковци, ул. "Павле Божиновски" бр. 79 и Цене Стев-
ковски од Скопје, ул. "Павле Божиновски" бр. 79 во с. 
Смилковци. 
Предметот на работењето на друштвото ќе се остварува 

преку следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 
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, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 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, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05. 
Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги вр-

ши следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во надворешнотр-
говскиот промет, меѓународна шпедиција и туристички 
услуги, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, 
малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СРЈ. 
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Друштвото во правниот промет настапува во свое име и 

за своја сметка, а за обврските сторени во правниот про-
мет одговара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото е Анелизе Стевковска која го 

застапува друштвото како во внатрешниот така и во над-
ворешниот трговски промет без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2863/2001.                             (29406) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3731/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042938?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЏУФА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Велес, ул. "Благој Ѓорев" бр. 93/3-9, Велес. 
Основање на друштво со ограничена одговорност осно-

вано од едно лице - ДООЕЛ. 
Друштво за производство, трговија и услуги ЏУФА-

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Велес, е основано од 
единствениот содружник Тодор Џуфовски од Велес ул. 
"Тунел 2" А2/3-26. 
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 

со неограничени овластувања. За обврските преземени во 
правниот промет со трети лица друштвото има целосна 
одговорност. Лице овластено за застапување на друштво-
то во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Тодор 
Џуфовски - управител со неограничени овластувања. 
Друштвото ќе ги врши следните дејности: 26.21, 26.22, 

26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.61, 26.62, 26.66, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 74.84, 80.42 (курсе-
ви за компјутери без сертификат), 92.34. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прехран-

бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување на стоки и услуги, 
посредување и застапување на странски фирми, реек-
спорт, консигнациона и комисиона продажба, малограни-
чен промет со соседните земји. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3731/2001.                             (29407) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3627/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042834?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги ВО ТРЕНД 
ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Брушанска" бр. 30. 
Друштво за трговија и услуги ВО ТРЕНД ДООЕЛ Кава-

дарци, ул. "Брушанска" бр. 30. 
Единствен содружник во друштвото е Стојанов Зоранчо 

од Кавадарци, ул. "Брушанска" бр. 30, со основачки влог 
во основни средства од 158.100,00 денари или 2586 ЕУР. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 15.93, 17.54/2, 

18.10, 19.30, 50.10, 74.84, 50.20, 50.50, 28.21, 28.52, 
65.12/3, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 55.30, 
55.30/2, 63.40, 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, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24. 

Надворешна трговија - надворешна трговија на прехран-
бени производи, надворешна трговија на непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стока, лица и шпе-
диција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албани-
ја и Југославија, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со тре-
ти лица друштвото за своите обврски одговара со сите 
свои средства.  
Стојанов Зоранчо - управител во внатрешниот и надво-

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

3627/2001.                             (29408) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3596/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042803?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за промет и услуги ОРГ-КОМ 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Н. Русински", ТЦ КАНАЛ, Кар-
пош 3, лок. 67, Скопје. 
Друштвото е основано со Изјава од 15.11.2000 година. 
Единствен содружник на друштвото е Здружение МОЌ-

НА МРЕЖА од Скопје. 
Дејности: 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 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, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 50.10, 74.14, 74.40, 74.84, 
51.17. 
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, 
застапување и посредување, меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 
Голужа Петар - управител со неограничени овластува-

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

3596/2001.                             (29409) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3780/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042987?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги МО-
БИ-КОМ-МК ДОО Скопје, ул. "Гаврил Радомир" бр. 12-б, 
Скопје. 
Основачи на друштвото се Локвенец Димитар и Трајков 

Стојан.  
Друштвото ќе се занимава со следните дејности: 22.11, 

22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.24, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 55.11, 55.12, 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, 63.30, 63.40, 
63.12, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84. 
Во надворешнотрговското работење друштвото ќе се за-

нимава со следните дејности: реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, Република Грција, Република 
Албанија, Република Бугарија, меѓународна шпедиција и 
транспорт, складирање, агенциски услуги во транспортот, 
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угостителски и туристички услуги, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица 
одговара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото и лице овластено за надвореш-

нотрговско работење е лицето Локвенец Димитар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3780/2001.                             (29410) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3626/01 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042833?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за комерцијални услуги ЛИНЕА 
МЕДИА ДОО Скопје, ул. "Градски стадион" бб. 
Дејности: 17.40/2, 15.11, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 

15.71, 15.81/1, 15.82/1, 15.84, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 
21.12, 21.21, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.50, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84 и 
92.40, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен превоз на патници и сто-
ки, реекспорт, застапување на странски фирми и посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, 
продажба на стоки од консигнационен склад. 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува 

во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е Горан Глигоров - упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3626/01.          

          (29411) 
         Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3394/01.                   

          (29414) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3253/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042460?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП ТЕТРАК трговија на мало Славица Ки-
ро Гоцева, Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бр. 138. 
Дејност: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.62. 
Во правниот промет истапува во свое име и за своја 

сметка. За обврските одговара лично со целокупниот 
имот. 
Управител и основач Славица Гоцева. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3253/2001.                             (29412) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3511/2001 од 17.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042718?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и ус-
луги ИНТЕСА-КОМПАНИ Горан ДООЕЛ увоз-извоз 
Крива Паланка, ул. "Кочо Рацин" бб. 

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 20.51, 28.52, 
45.21/2, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 74.84, 
92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, врше-
ње на стопански дејности во странство, привремен увоз-
извоз, услуги на надворешно трговски промет, посредува-
ње во надворешно трговски промет, реекспорт, малогра-
ничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Од-

говара со сите свои средства. 
Основач и управител Илиевски Горан. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3511/2001.                             (29413) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3394/01 од 28.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042601?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за трговија, услуги и угостител-
ство МИЛЕ МАЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. 
"Плоштад Маршал Тито" бр. 10а. 
Основач: Миле Ристиќ од Куманово, ул. "Плоштад Мар-

шал Тито" бр. 10а. 
Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 

50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
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, 65.12/3, 74.12, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југос-
лавија, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и пат-
ници, меѓународни агенциски работи и во туризмот, меѓу-
народна шпедиција. 
Друштвото во правен промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со трети 
лица друштвото одговара со целиот имот. 
Застапување: Миле Ристиќ - управител без ограничува-

ње. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3766/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042973?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ДАЕЛИ Љоки Фатмире ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
"Катлановска" бр. 62, Скопје. 
Фирма и седиште: Друштво за производство, трговија и 

услуги ДАЕЛИ Љоки Фатмире ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. "Катлановска" бр. 62, Скопје. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.86, 15.93, 15.96, 15.98, 21.21, 

21.25, 25.22, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.83, 
21.22, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, консигнациона продажба, малограничен промет со 
соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен 
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превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правен промет со трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот. 
Единствен содружник и истовремено и управител на 

друштвото овластен за застапување на истото е лицето 
Љоки Фатмире управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3766/2001.                             (29415) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3358/2001 од 24.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042565?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги ЈАРДЛИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ордан Поп Јорданов" бр. 
37, Скопје. 
Основач на трговското друштво е Мирчевски Роберт од 

Скопје. 
Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 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, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 63.41, 74.82, надворешна трговија со прехранбени 
артикли. 
Друштвото го застапува Мирчевски Роберт, управител 

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

3358/2001.                             (29416) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3498/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042705?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговско друштво како ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МИС ЕЛИТ увоз-из-
воз ДООЕЛ Скопје, ул. "Гоце Стојчевски" бр. 1/2-12, 
Скопје. 
Основач: Ејуп Џунејт од Скопје. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 

18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.30, 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, 51.64, 
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, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31. 
Дејности во надворешнотрговски промет се: надвореш-

на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, превоз на патници во 
меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и 
за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е: Ејуп Џунејт, управител со неог-
раничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3498/2001.                             (29417) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

1749/2000 од 10.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02026924?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Авто такси ЕМРА ТП Емри Зуфли 
Рамиз с. Лакавица, Србиново. 
Основано со акт од 09.03.2000 година. 
Трговец поединец: Емри Рамиз од с. Лакавица. 
Дејности: 60.21, 60.22. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 

сметка. Трговецот поединец за обврските одговара лично 
со целиот свој имот. 
Управител Емри Рамиз со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1749/2000.                             (29418) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3705/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042912?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговски друштва како ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија, транспорт, угостителство 
и услуги БИ-ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ  експорт-им-
порт, Гостивар, ул. "Д. Поповиќ" бр. 8. 
Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 

15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.60, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 
26.64, 26.66, 27.45, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.62, 28.75, 
29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.48, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/3, 
74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапу-
вање и посредување во надворешен промет, комисионо и 
консигнационо работење, туристички и угостителски ус-
луги, изведување на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е лицето Асани Башким 
од Гостивар, ул. "Д. Поповиќ" бр. 8, без ограничување. 
Единствен содружник: Асани Башким од Гостивар, ул. 

"Д. Поповиќ" бр. 8. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3705/2001.                             (29419) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1265/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013695, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ДЕН-ХРИСТИ, Охрид, ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" 
бр. 359. 

Основач: Настеска Даниела од Охрид, "Абас Емин" 
359. 

Основачки влог: 5.400 ДЕМ во денарска противвред-
ност во предмети по проценка на овластен проценител. 

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 
50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.21, 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, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, малограничен промет, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја. 

Даниела Настеска, управител со неограничени овлас-
тувања во рамките на запишаните дејности во внатрешни-
от и надворешнотрговскиот промет. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-
ра со целиот свој имот - полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1265/2001.                                (29672) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1266/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013696, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги "ОВЕР" 
ДООЕЛ Прилеп, ул. "Крушевска" бр. 19, Прилеп. 

Основач-содружник Проданоски Владимир од При-
леп, ул. "Крушевска" бр. 19. 

Внесува основни средства во износ од 2.569 евра во 
денари 155.000,00 согласно проценката на овластен суд-
ски проценител. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 15.31, 
15.81/1, 25.22, 25.24, 28.75, 22.22, 22.25, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 
52.72, 52.72/2, 52.74, 65.12/3, 74.81, 74.82, 92.33, 92.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка, полни овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото  одговара со целиот свој имот. 

Во внатрешно и надворешно трговско работење друш-
твото ќе го застапува Проданоски Владимир, управител 
без ограничувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1266/2001.                                (29673) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1269/2001 од 15.11.2001 година, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Трговското друштво за про-
изводство, услуги, транспорт и трговија "ВЕ-ДИ" увоз-из-

воз, Македонски Брод - ДОО, Македонски Брод, ул. 
"Илинденска" бр. 8. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници 
и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, 
малограничен промет. 

Живка Димоска, управител на друштвото со неограни-
чена одговорност во рамките на запишаните дејности. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1269/2001.                                (29674) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1270/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013700, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги "Компа-
ни С и П" Ацо Димитриевски ДООЕЛ увоз-извоз с. Крава-
ри - Бистрица с. Кравари, ул. "Гоце Делчев" бр. 91. 

Основач: Ацо Димитриевски од с. Кравари-Бистрица. 
Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 

22.22, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.72, 52.74, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.40, 63.30, 65.12, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 
71.10, 74.40, 92.71, 92.72, 93.01, 93.05, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
промет со стоки и услуги, угостителски и туристички ус-
луги, меѓународен транспорт, малограничен промет, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, продажба на стоки консиг-
национен склад на странски складови. 

Управител: Валентина Димитриевска од с. Кравари-
Бистрица, ул. "Гоце Делчев" бр. 91. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе 
го застапува Валентина Димитриевска - управител со не-
ограничени и полни овластувања во рамките на запишани-
те дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1270/2001.                                (29675) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1271/2001 од 07.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013701, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Производно, трговско, угостителско и 
услужно друштво ХАРМОНИА увоз-извоз, Кичево ДОО-
ЕЛ Кичево, ул. "Маршал Тито" бб. 
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Основач: Бљерим Љутвиу од Кичево, ул. "Љиман Ка-
ба" бб. 

Седиште: Кичево, ул. "Маршал Тито" бб. 
Дејности: 01.41, 15.51, 15.81, 50.10, 50.30, 50.30/1, 

50.30/2, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.24, 51.35, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 
92.34, 92.71, 93.05. 

Во надворешно трговското работење друштвото ќе ги 
извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување, реек-
спорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, ус-
луги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, ту-
ристички услуги. 

Времетраењето на друштвото не е временски ограни-
чено.  

Основната главница на друштвото изнесува 5.586,50 
ДЕМ односно 2.767 ЕУР. 

Со друштвото управува управител. 
Управител на друштвото е Бљерим Љутвиу од Кичево, 

ул. "Љиман Каба" бб. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-

ра со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1271/2001.                                (29676) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1272/2001 од 07.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013702, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, услуги и трговија "Џ 
А Н" ДООЕЛ - Кичево, ул. "Маршал Тито" бр. 329. 

Основач - Ејуб Улвија од Кичево, ул. "Раим Лика" бр. 
2. 

Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.62, 52.47, 52.48, 55.63, 
55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 
63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 80.41, 45.11, 45.21, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
надворешна трговија, посредување, застапување, прет-
ставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен тран-
спорт-шпедиција, малограничен промет со СР Југослави-
ја, Бугарија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и 
за своја сметка. 

Управител на друштвото е Ејуб Улвија со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1272/2001.                                (29677) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1273/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 01013703, го запиша во трговскиот регистар основање 
на друштво ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ИНТИМО увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ При-
леп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 71. 

Основање на друштво ДООЕЛ. 
Основач: Весна Боцеска од Прилеп. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНТИМО увоз-извоз Прилеп, ДООЕЛ. 
Седиште во Прилеп на ул. "Јоска Јорданоски" бр. 71. 

Предмет на работење (дејности): 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 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, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 
71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки, угости-
телски и туристички услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, ма-
лограничен промет, комисиони работи, застапување на 
странски фирми. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски во прометот одговара со својот имот-пол-
на одговорност. 

Весна Боцеска - управител со неограничени овластува-
ња во рамките на запишаните дејности, државјанин на Ре-
публика Македонија. 

Основачки влог врз основа на проценка од страна на 
овластен проценител - влог во предмети и средства во из-
нос од 2.788 евра (169.900,00 денари) според курсот на 
НБМ 1 евро = 60.95 денари на ден 7.11.2001 година. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1273/2001.                                (29678) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1277/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013707, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги 
САБИКО-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, При-
леп, ул. "Ленин" бр. 83. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 15.81/1, 5.98/2, 
15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.36, 51.37, 
51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 
52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/3, 15.20, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.33, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 
92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малогра-
ничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспор-
тот, угостителски и туристички услуги. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот со кој распо-
лага - полни одговорности. 
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Лице овластено за застапување е Александра Павлеска 
- управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности.  

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 
во противвредност од 155.000,00 ден. согласно извештај за 
извршена проценка од судски овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1277/2001.                                (29679) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1284/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013714, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија, угос-
тителство и услуги БРУНО 77 Охрид, ДООЕЛ бул. "Мак. 
просветители" 30а, Охрид. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Управител: Мандовска Николина. 
Дејности: 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 

51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1284/2001.                                (29680) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1287/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013717, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговското, услужно и производно друштво Едис 
Капланоски и др. ДРВО ДЕКОР - ТАПАЦЕР увоз-извоз с. 
Подгорци, Лабуништа ЈТД с. Подгорци, Лабуништа. 

Дејности: 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.89, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.63, 45.42, 45.43, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.24, 63.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници, малог-
раничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, зас-
тапување и посредување во прометот на стоки и патници, 
продажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ска стока. 

Во правниот промет со трети лица Трговското, услуж-
но и производно друштво Едис Капланоски и др. ДРВО 
ДЕКОР - ТАПАЦЕР увоз-извоз с. Подгорци, Лабуништа 
ЈТД с. Подгорци, Лабуништа настапува во свое име и за 
своја сметка. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-
ра со целиот свој имот и солидарно со сите други содруж-
ници. 

Управител: Едис Капланоски од с. Подгорци, Лабу-
ништа со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Двајцата содружници во друштвото вложуваат еден 
телефон во вредност од 1.000,00 ден., односно секој сод-
ружник по 500,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1287/2001.                                (29681) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1289/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013719, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговското, услужно и производно друштво ЛА-
ГУНА - ТРЕЈД увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Ско-
евска" бр. 106. 

Дејности: 01.11/4, 15.33, 15.86, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.53, 17.54/2, 17.71, 17.72, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.51, 
21.22, 26.52, 26.61, 26.62, 26.66, 45.21/1, 45.22, 45.31, 
45.32, 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, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
52.11, 52.12, 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, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/2, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, малограничен промет, ре-
експорт, меѓународна шпедиција, застапување и посреду-
вање во прометот на стоки и патници, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странска стока. 

Во правниот промет со трети лица Трговското, услуж-
но и производно друштво ЛАГУНА - ТРЕЈД увоз-извоз 
Битола ДОО Битола, ул. "Скоевска" бр. 106, настапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-
ра со целиот свој имот. 

Управител: Дарко Јосифоски од Тетово, ул. "Борис 
Кидрич" бр. 17, со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 
или 155.000,00 ден. во предмети според извештај на вешто 
лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1289/2001.                                (29682) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1290/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 01013720, го запиша во трговскиот регистар основа-
ње на друштво ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ОРВИК 2001 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ 
Прилеп, ул. "Војводинска" бр. 79/6. 

Основање на друштво ДООЕЛ. 
Основач: Рунтеска Елена од Прилеп. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 

ОРВИК 2001 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ. 
Седиште: во Прилеп, ул. "Војводинска" бр. 79/6. 
Предмет на работењето (дејности): 15.32, 15.33, 15.51, 

15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.86, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.15, 36.50, 36.62, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 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, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, забавни игри, заба-
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вен клуб, видеотеки, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, малограничен промет, комисиони рабо-
ти, застапување на странски фирми. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски во прометот одговара со целиот имот - 
полна одговорност. 

Елене Рунтеска - управител со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог врз основа на проценка од страна на 
овластен проценител - влог во предмети и средства во из-
нос од 2.599 евра (154.400,00 денари) врз основа на курс 
пресметан според курсот објавен во НБМ за 1 евро = 60.34 
денари на ден 13.11.2001 година. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1290/2001.                                (29683) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1296/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013726, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, промет и услуги 
"ЕЛИАНА" Вељкович Владимир ДООЕЛ Битола, ул. "Пе-
цо Божиновски" бр. 4/3, Битола. 

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 
"ЕЛИАНА" Вељкович Владимир ДООЕЛ Битола. 

Седиште: ул. "Пецо Божиновски" бр. 4/3, Битола. 
Основач: Вељкович Владимир од Битола. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 
02.02, 15.12, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 23.20, 25.12, 25.13, 31.40, 
33.10/2, 34.30, 35.12, 35.41, 36.50, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.31, 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, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.01, 93.04, 93.05. 

Управител: Вељкович Владимир. 
Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-

ва во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица за обврските друш-

твото одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1296/2001.                                (29684) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1298/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013728, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ТД на Друштвото за трговија, производство и ус-
луги ХЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Васко 
Карангелевски" бр. 64-2/21. 

Основач: Драган Марјановиќ - Битола, ул. "Васко Ка-
рангелевски" бр. 64-2/21. 

Основна главница: 156.550,00 ден. во предмети. 

Дејности: 50.10, 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, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.1, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 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, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 21.21, 
21.23, 92.34, 92.72, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, полни овластувања и полна од-
говорност на субјектот. 

Управител: Драган Марјановиќ. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1298/2001.                                (29685) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1300/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013730, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за градежништво, производство, трго-
вија и услуги ЕВРОГРАДБА увоз-извоз ДОО Самоков с. 
Самоков - Самоков. 

Содружници во друштвото се лицата Златески Раде од 
с. Самоков, Самоков, државјанин на Р.М. и Димитријевиќ 
Далибор од Краљево, ул. "Авалска" бр. 4/3 СР Југославија. 

Основните средства кои ги вложуваат содружниците 
во друштвото изнесуваат 2.600 евра или во денарска про-
тиввредност од 158.474,00 денари во предмети по процен-
ка на овластен судски проценител од кои првиот содруж-
ник вложува 127 евра во предмети односно 77.652,00, а 
вториот содружник вложува 1.326 евра во предмети по 
проценка на овластен судски проценител или изразено во 
денарска противвредност 80.822,00 денари. 

Дејности со кои ќе работи друштвото: 01.21, 01.22/1, 
01.24, 01.25, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 
25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.62, 52.63, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.60, 74.84, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки, меѓународен превоз на пат-
ници во друмскиот сообраќај, изведување и отстапување 
инвестициони работи во странство, шпедиција, застапува-
ње и посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнација, малограничен промет со соседните 
земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет е Симуноски Зоран, управител 
без ограничување, во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1300/2001.                                (29686) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1302/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013732, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Трговското, услужно и производно 
ХЕЛЕНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Алек-
сандар Турунџев" бр. 43. 
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Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 
02.02, 05.01, 05.02, 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, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 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, 
15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 19.30, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 
22.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 26.52, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 
26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.63, 
40.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.31, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/2, 65.12/3, 
65.12/4, 65.21, 65.23, 66.01/1, 66.01/2, 66.01/3, 66.01/4, 
66.02, 66.03, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, 74.60, 74.70, 74.82, 74.84, 92.32, 92.33, 
92.34, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, 
застапување и посредување во прометот на стоки и патни-
ци, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странска стока. 

Во правниот промет со трети лица Трговското, услуж-
но и производно ХЕЛЕНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Би-
тола, ул. "Александар Турунџев" бр. 43, настапува во свое 
име и за своја сметка. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-
ра со целиот свој имот. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува уп-
равителот: Гордана Костовска од Битола, ул. "Караџова" 
бр. 46, со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
ДЕМ или 158.100,00 ден. во предмети - според извештај 
на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1302/2001.                                (29687) 

 
___________ 

 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1304/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013734, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство 
и трговија ПОКИ-ЕН увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, Кру-
шево, ул. "Манчу Матак" бр. 37. 

Основач: Леонора Христоска од Крушево, со стан во 
Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 37. 

Основачки влог од 2.500 евра. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82, 

15.91, 15.98/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.33, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 

60.22, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка и за направените обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е лицето Леонора Христоска 
од Крушево, управител без ограничување со стан во Кру-
шево, на ул. "Манчу Матак" бр. 37. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1304/2001.                                (29688) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1305/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013735, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговското друштво за производство, трговија, 
услуги и менувачница - ВАСКО М - Охрид ДООЕЛ Ох-
рид, ул. "Радоица Новичиќ" бр. 81. 

Содружник: Васил Маркоски од Охрид, ул. "Радоица 
Новичиќ" бр. 81, со Изјава од 14.11.2001 година. 

Дејности: 15.81/1, 15.89, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 
50.10, 50.30, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 
51.57, 51.64, 51.70, 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, 52.45, 52.46, 
52.47, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 93.02, 
65.12/3, 65.23, 66.01/4, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување во 
прометот со стоки и услуги и застапување, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
угостителски и туристички услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реек-
спорт. 

Овластувања на субјектот на уписот во правниот про-
мет со трети лица: полни овластувања. 

Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот во 
правниот промет со трети лица: полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот 
е содружникот и управител Васил Маркоски. 

Основната главница изнесува 3.400 евра во денарска 
противвредност од 210.800,00 денари според приложен 
извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1305/2001.                                (29689) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3010/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02018230?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширување на дејност во внатрешен трговски про-
мет на Услужно градежно производно туристичко и тр-
говско друштво ДМ-КОМПАНИ Дехар ДООЕЛ увоз-из-
воз Гостивар, ул. "Г. Гаврилоски" бр. 10. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешниот тр-

говски промет со: 51.15, 51.18, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 
52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.50. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3010/2001.                             (30537) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3404/01 од 20.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02032462?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Друштвото за трговија, угости-
телство, сообраќај и услуги МОНТЕ КАРЛО Теки и Сарџо 
ДОО увоз-извоз ул. "Гоце Делчев" бб, Гостивар. 
Се врши промена на име на фирма и седиште на друш-

тво: Фирмата на друштвото гласи: Друштво за трговија, 
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угостителство, сообраќај и услуги МОНТЕ КАРЛО Теки и 
Сарџо ДОО увоз-извоз ул. "Гоце Делчев" бб, Гостивар. 
Скратено име на фирмата на друштвото гласи: МОНТЕ 

КАРЛО Теки и Сарџо ДОО увоз-извоз Гостивар. 
Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" 

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

3404/01.                             (30538) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2902/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02033370?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице на Друштвото за производство, тр-
говија, услуги и шпедиција ЛУНА ФЕШН КОМПАНИ 
Билјана и Ленче ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Пех-
чевска" бр. 13, Скопје. 
Се брише Крстевска Ленче, а се запишува Јакимовска 

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

2902/2001.                             (30539) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

4561/2000 од 24.04.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02005000?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промена на управител на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ШАБАН КОМЕРЦ 97 Џемаили ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Лопате - Куманово. 
Се брише Џемаили Рабит - управител со неограничен 

овластувања. 
Се запишува Букурије Салии - управител без ограничу-

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

4561/2000.                             (30540) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 

44/2001 од 21.02.2001 година, во регистарска влошка бр. 
1-61755-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директорот на Приватната здравствена организација-
ординација по општа медицина и специјалистичка орди-
нација по хирургија-урологија "Др. ДАСКАЛОВ" п.о. 
Скопје, ул. "Владимир Назор" бр. 23, Скопје. 
Се брише: Слободан Дракулевски-директор без ограни-

чувања. 
Се запишува: Иво Даскалов-директор без ограничува-

ња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 44/2001.      

          (30542) 
             Пристапување на содружник: Бурхан Деваја од Скопје, 
ул. "Стево Филиповиќ" бр. 2/5-5. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 3459/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02013388?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за производ-
ство, трговија, угостителство и превоз РЕКСИ-3 Златко 
Малиминовски ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Антигона" 
бр. 1, Неготино. 
Се брише досегашниот управител Златко Малиминов-

ски од Неготино, се запишува новиот управител Зоран Ди-
митров од Демир Капија, управителот го застапува и прет-
ставува друштвото во внатрешниот и надворешниот про-
мет со неограничени овластувања. 
Се врши конверзија на основната главница изразена во 

ДЕМ во ЕУР, и тоа сега основната главницна изнесува 
728.000,00 денари или 11.944,00 ЕУР 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3459/2001.                             (30544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 2804/2000 од 19.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02016863?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промена на лице на Друштвото за градежништво, ин-
женеринг, монтажа и трговија АНОЛ-ИМПЕКС Звонко и 
Александар ДОО експорт-импорт ул. "Варшавска" бр. 9-
1/5, Скопје. 
Се брише Гагов Ѓорѓи, а се запишува Костовски Звонко 

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

2804/2000.                             (30546) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3258/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02041837?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширување на дејност во внатрешен трговски про-
мет на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕ-
ДИАФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Народен 
фронт" бр. 25/51. 
Се врши пропишување на дејност во внатрешен тргов-

ски промет со: 51.46. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3258/2001.                             (30547) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3259/01 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02008116?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште и запишување на скратен назив на 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
ОРБИС КОМЕРЦ Блажо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
бул. "Јане Сандански" бр. 98/5-2, Скопје. 
Трговско друштво за производство, промет и услуги 

ОРБИС КОМЕРЦ Блажо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
бул. "Јане Сандански" бр. 98/5-2, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3259/01.                             (30548) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3341/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02016017?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, пристапување на Друштвото за 
трговија и услуги ПАЛЕТА Ташко ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/3-6. 
Промена на назив: Друштво за трговија и услуги ПАЛЕ-

ТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/3-
6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3341/2001.                             (30549) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 3338/2001 од 22.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02018485?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на план и поделба на Друштвото за производ-
ство, внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ 
ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7 блок IV. 
Се врши упис на план за поделба на друштво согласно 

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

3338/2001.                             (30550) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 1889/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02013409?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за трговија ЦИК-
ЛО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бриселска" бр. 31. 
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Се врши промена на управител и тоа: Се брише: Јова-

новска Снежана - управител. 
Се запишува: Каранфилска Диана - управител со неог-

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

1889/2001.                             (30551) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 1284/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02024959?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма и промена на основач на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЉУБИН-КО-
МЕРЦ Нусрет ДООЕЛ увоз-извоз с. Сарај, Сарај ул. "Мар-
шал Тито-4" бр. 72. 
На ден 30.04.2001 година истапил Абедин Абдула. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1284/2001.                             (30552) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3440/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02016509?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ОСТОЈА Ѓорѓивка ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "4 Јули" бр. 1/3-1. 
Се врши промена на управител и тоа: 
Се брише: Пандора Лазаровска - управител. 
Се запишува: Виолета Јовановска - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3440/2001.                             (30553) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3373/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 020010728?-8-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар проширувањето на дејност на Друштвото за проек-
тирање, дизајн, внатрешно уредување и маркетинг БАУ-
ХАУС Димитар Глигоров ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
"М.Х. Јасмин" бр. 36-3/2, Скопје. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува 

со: 74.12, 74.13, 74.14, 74.83. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3373/2001.                             (30554) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3358/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02016382?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ВРЕЛА-ПРОДУКТ Џелал ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. "Виенска" бр. 8. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 52.11. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3358/2001.                             (30555) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3157/2001 од 22.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042671?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма и пристапување на Друштвото за 
производство на јаглероден двооксид ГЕОЛИНДЕ Гео-
сонда ДООЕЛ Скопје, ул. "Мечкин Камен" бр. 7. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за производство 

на јаглероден двооксид ГЕЛИ ДОО Скопје, ул. "Мечкин 
Камен" бр. 7. 
Кон друштвото пристапува содружникот ЛИНДЕ АГ 

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

3157/2001.                             (30556) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 3417/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02018492?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на седиште на Друштвото за промет и услу-
ги ЕЛМАГ - М Гојко Митровиќ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Лермонтова" бр. 3, Скопје. 
Се врши промена на седиштето на фирмата па во идни-

на новото седиште ќе биде на ул. "11 Октомври" бр. 
16947, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3417/2001.                             (30557) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3360/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02025416?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, конверзија на Друштвото за про-
изводство и промет на големо и мало увоз-извоз АГРОС-
САС ДООЕЛ Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 4, Скопје. 
Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за 

производство и промет на големо и мало увоз-извоз АГ-
РОС-САС ДООЕЛ Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 4, 
Скопје. 
Се брише Стојковска Анжелика, а се запишува Стојков-

ски Сашо. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3360/2001.                             (30558) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 1804/2001 од 23.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02011122?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма на Друштвото за производство, 
промет и услуги МИРАДОР - М Маја и др. ДОО увоз-из-
воз Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59-1/6-14. 
Се менува називот на друштвото и истиот гласи: Друш-

тво за производство, промет и услуги МИРАДОР Маја и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје. 
Скратениот назив гласи: МИРАДОР Маја и др. ДОО 

увоз-извоз Скопје. 
Основната главница на друштвото се зголемува за износ 

од 2.446.600,00 ден. во парични средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1804/2001.                             (30559) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3421/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02040401?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за трговија и 
услуги ИН ДООЕЛ Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 21, 
Скопје. 
Се брише Спасо Младеновски, а се запишува Стојка 

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

3421/2001.                             (30560) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3444/2001 од 22.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02023527?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за услуги од 
областа на вештачењата ЕКСПЕРТИЗА Дамјан ДООЕЛ 
Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 70б, локал 8. 
Се разрешува Дамјан Јовчески-управител без ограничу-

вање. 
Се именува Сашо Јовчевски - управител без ограничу-

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

3444/2001.                             (30561) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3317/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02033475?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на ТП од судскиот регистар на Трговија на 
мало со мешовита стока БИНА ТП Емри Хашим Илјази 
Гостивар, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 192. 
Трговија на мало со мешовита стока БИНА ТП Емри 

Хашим Илјази престанува со дејност и се брише од суд-
скиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3317/2001.                             (30562) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3300/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02015496?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за трговија на 
големо и мало БИГБИ Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Љубо Зафиров - Орлов" бр. 9-а, Скопје. 
Се врши промена на управител. 
Се брише: Слободан Стојчевски - управител со неогра-

ничени овластувања. 
Се запишува: Оливер Стојчевски - управител со неогра-

ничени овластувања.  
Пречистен текст гласи: Оливер Стојчевски - управител 

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

3300/2001.                             (30563) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3308/01, во регистарска влошка бр. 02027368?-8-03-
000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фир-
ма, седиште, основач, дејност, управител и конверзија на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ТАСИЌ-
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Трифун 
Хаџијанев" бр. 5/19. 
Се врши промена на називот и седиштето на Друштво 

за производство, трговија и услуги ТАНА-КОМПАНИ Та-
на ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" 
бр. 191. 
Новиот назив и седиште гласат: Друштво за производ-

ство, трговија и услуги ТАСИЌ-КОМПАНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 5/19. 
Од друштвото истапува содружникот Тана Ѓорѓиева од 

Скопје, кон друштвото пристапува Бобан Тасиќ од Скопје, 
ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 5/19. 
Дејноста се проширува со следните дејности: 01.11, 

01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.42, 15.11, 15.51, 
15.52, 51.22, 51.36, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 52.27, 52.44, 
70.31, 71.33, 93.04. 
Се врши промена на управител. 
Се брише: Тана Ѓорѓиева - управител без ограничување. 
Се запишува: Бобан Тасиќ - управител без ограничува-

ње. 
Пречистен текст: Бобан Тасиќ - управител без ограничу-

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

3308/01.                             (30564) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3097/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02007284?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Трговското друштво за 
производство, трговија на големо и мало ТЕХНОТЕКС 
Гордана и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Србија" бб, 
Скопје. 

Се врши промена на управител и тоа:  
Се брише: Гордана Димиќ Здравевска - управител. 
Се запишува: Ирена Лазарова - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3097/2001.                             (30565) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3098/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02029909?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги МАК МЕДИКА ИМПЕКС Гордана и др. ДОО 
увоз-извоз, ул. "Фредерик Шопен" бр. 2, Скопје. 
Се брише Веле Здравевски, а се запишува Гордана Ди-

миќ Здравевска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3098/2001.                             (30566) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3394/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 6-02001162-000-01, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на ТП ГИНОВЦИ Тезга Јонча Коле Пет-
ровски с. Гиновци, општина Ранковци. 
Бришење на: ТП ГИНОВЦИ Тезга Јонча Коле Петров-

ски с. Гиновци, општина Ранковци. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3394/2001.                             (30567) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3372/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02032117?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност на Друштвото за производ-
ство, застапување и промет БОМЕКС ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5-3/37. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува 

со: 92.31, 92.31/2, 92.34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3372/2001.                             (30568) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2863/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02027656?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејности на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија ТЕТРА Анита ДООЕЛ увоз-из-
воз Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 36/20. 
Проширување на дејноста со: 01.13/1, 02.01, 15.82/2, 

15.92, 15.91, 17.54/1, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 25.11, 25.21, 
26.82/1, 33.10/1, 51.32, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.23, 52.42, 
55.21/2, 55.22, 52.74, 63.11, 74.13, 74.14, 74.20, 92.71, 
93.01. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2863/2001.                             (30569) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3325/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02032347?-6-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на ТП на Угостителска дејност АЛЕКС 
Марјан Ацо Божинов ТП Скопје, ул. "Војводина" бб, стар 
кванташки пазар. 
Бришење на фирма трговец поединец:: Угостителска 

дејност АЛЕКС Марјан Ацо Божинов ТП Скопје, ул. "Вој-
водина" бб, стар кванташки пазар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3325/2001.                             (30570) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3511/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02039808?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице на Друштвото за трговија, превоз и 
услуги СЛЕД ТРАНСПОРТ Стоилко ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Глуво Чучер Сандево. 
Се брише Зоран Томашевски, а се запишува Богољуб 

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

3511/2001.                             (30571) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3446/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02021910?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за производ-
ство и трговија КОРИ-БЕЛ Емилија ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 226/8. 
Се брише Голубовиќ Радомир, а се запишува Ленка 

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

3446/2001.                             (30572) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3445/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02017663?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на Друш-
твото за производство и предиво КАРПОШ-ПРЕДИЛНИ-
ЦА АД Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бр. 7. 
Се врши промена на лице овластено за застапување во 

внатрешен и надворешен трговски промет извршен дирек-
тор: Да се брише Ангеловски Стојан извршен директор со 
неограничени овластувања, а да се запише Митровска 
Драгица - извршен директор со неограничени овластува-
ња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3445/2001.                             (30573) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2086/2001 од 27.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02027236?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на субјектот на Друштвото за промет и ус-
луги МАКСТАР Вили Бец и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Прашка" бр. 23. 
Бришење на субјектот од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2086/2001.                             (30632) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3302/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02021183?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и ус-
луги ДИ-БИ-СИ Десанка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. "Ѓорче Петров" бр. 101. 
Со Решение II СТ. бр. 308/2001 од 12.09.2001 г. од Ос-

новен суд Скопје I Скопје се запишува бришење на тргов-
ско друштво поради правосилно завршена стечајна пос-
тапка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3302/2001.                             (30633) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2558/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02018395?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за транспорт, трго-
вија, услуги и производство АЛ МИ КОМЕРЦ Ацо ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Пионерска" бр. 10. 

Се брише Мишев Васо-управител со неограничени ов-
ластувања. 
Се запишува Милошева Наташа-управител со неограни-

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

2558/2001.                             (30635) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3211/01 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02004115?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на ТП Авто такси БЛИЗНАК Драшко Илија 
Трајковски ТП ул. "Стево Филиповиќ" бр. 2/2-6, Скопје. 
Бришење-престанок на Авто такси БЛИЗНАК Драшко 

Илија Трајковски ТП ул. "Стево Филиповиќ" бр. 2/2-6, 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3211/01.                             (30636) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3513/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02036196?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЛАГ АВТО ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "II Македонска бригада"бр. 6/8. 
Се врши промена на управителот: 
Да се брише Смоковска Кате управител без ограничува-

ње, а да се запише Едровски Роберт управител без ограни-
чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3513/2001.                             (30637) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2960/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02037740?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги на големо и мало ЕУРО-КОМЕРЦ 
Ќемуран ДООЕЛ експорт-импорт ул. "д-р Иван Рибар" бр. 
98, Куманово. 
Се променува овластено лице на друштвото: Се брише 

Ќемуран Нухиу како управител без ограничување од Ку-
маново, ул. "Д-р Иван Рибар" бр. 98, Куманово. 
Се запишува, се именува лицето Азем Нухиевиќ како 

управител без ограничувања од Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2960/2001.                             (30639) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3210/2001 од 28.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02004672?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, пристапување на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт и услуги ТОРА Андон 
ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 142, Гевгелија. 
Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за 

производство, трговија и транспорт ПЕКАРНИЦА ВКУС 
ДОО Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 142, Гевгелија. 
На ден 29.10.2001 год. пристапил Ангел Наков. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3210/2001.                             (30640) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 

397/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
1-53978-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Здравствената организација-Стоматолошка 
ординација "ДЕНТАЛ" П.О. Тетово, ул. "141" бр. 38. 
Се брише Перковиќ Виолета-директор без ограничува-

ње. 
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Се запишува Ѓорѓевска Соња-директор без ограничува-

ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 397/2001.          

          (30642) 
         Се менува фирмата на друштвото. Новиот назив гласи: 

Друштво за услуги, трговија и производство во ЕЛЕК-
ТРОВАР ДООЕЛ извоз-увоз. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3234/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 6-02000226-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Трговец поединец за превоз на стоки и ли-
ца во друмскиот сообраќај "ТП" Драѓе Властимир Павлов-
ски "ДАРО КОМПАНИ" Куманово, ул. "Јоско Илиевски" 
бр. 43. 
Бришење на: Трговец-поединец за превоз на стоки и ли-

ца во друмскиот сообраќај "ТП" Драѓе Властимир Павлов-
ски "ДАРО КОМПАНИ" Куманово, ул. "Јоско Илиевски" 
бр. 43. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3234/2001.                             (30643) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2995/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02041831?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност и промена на име на Друш-
твото за производство и доработка ОХИС-ПЛАСДОР 
ДОО Скопје, ул. "Првомајска" бб. 
Фирма: Друштво за производство и доработка ОХИС-

ПЛАСДОР ДОО Скопје, ул. "Првомајска" бб. 
Дејноста се проширува за: 01.11/4, 01.13, 01.41/2, 

01.41/3, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.52, 31.40, 37.20, 45.21/2, 45.22, 45.24, 
45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 52.71/1, 52.72/2, 
74.40, 74.80, 74.82, 74.84. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2995/2001.                             (30646) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3395/2001 од 23.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02039130?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за превоз на 
стоки и трговија ШПИЉЕТРАНС ДОО Дебар ул. "Атанас 
Илиќ" бр. 52. 
Промена на управителот на Друштвото ШПИЉЕТ-

РАНС ДОО Дебар и тоа се брише Садик Марку, а се запи-
шува лицето Дука Музафер. 
Пречистениот текст гласи: Дука Музафер - управител 

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

3395/01.                             (30648) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3370/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02029047?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив на Друштвото за производство, 
промет и услуги РИЛЕКС Радица ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 120. 
Промена на назив: Друштво за производство, промет и 

услуги ФРАНЕКС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3370/2001.                             (30649) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2969/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02021122?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на основач и фирма на Друштвото за услу-
ги, трговија и производство ЕЛЕКТРОВАР ДООЕЛ извоз-
увоз ул. "11" бр. 48, с. Кадино општина Илинден. 
Основачот на друштвото Боро Димитриевски истапува 

на 24.09.2001. 

Новиот основач Насе Караташев, ул. "11" бр. 48 с. Кади-
но, Скопје, пристапува на 24.09.2001 година. 

Скратено: ЕЛЕКТРОВАР ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2969/2001.                             (30650) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3289/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02004066?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на фирма ТП такси превоз ЌОШАР 2 Трај-
че Томислав Петковски, Куманово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
299. 
Бришење на фирма трговец поединец ТП такси превоз 

ЌОШАР 2 Трајче Томислав Петковски, Куманово, ул. 
"Ѓорче Петров" бр. 299. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3289/2001.                             (30651) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3527/2001 од 3.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02013346?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на основач и лице овластено за застапување на 
Друштвото за производство, промет и услуги ТИМЕКС 
Игор и други увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Народен 
Фронт" бр. 7/45. 
Се врши конверзија на основната главница на Друштво-

то од ДЕМ во ЕВРА. 
Игор Андонов истапува од содружник во Друштвото. 
Се брише Игор Андонов од управител со неограничени 

овластувања. 
Се запишува Наташа Митрева - управител со неограни-

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

3527/2001.                             (30652) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3481/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02023906?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на седиште на Друштвото за производство 
и трговија СПАКОМ Марица и др. ДОО Скопје, ул. "Ан-
тон Попов" бб. 
Се врши промена на седиштето на друштвото па во ид-

нина новото седиште ќе биде на ул. "Првомајска" бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3481/2001.                             (30653) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 2184/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02005696?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, седиште, основач на Друштвото за 
ревизија КОЛЕВСКИ ДООЕЛ Скопје, ул. "Финска" бр. 
128б, Скопје. 
Досегашното име на друштвото за ревизија "КОЛЕВ-

СКИ-ЛЕКОВСКИ" Стале ДОО Скопје, се брише. 
Се запишува нов назив: Друштво за ревизија КОЛЕВ-

СКИ ДООЕЛ Скопје. 
Пречистен текст: Друштво за ревизија КОЛЕВСКИ ДО-

ОЕЛ Скопје. 
Се брише досегашната адреса на друштвото: бул. "АС-

НОМ" бр. 68/1-24, Скопје. 
Се запишува новата адреса на друштвото: ул. "Финска" 

бр. 128-б, Скопје. 
Пречистен текст: ул. "Финска" бр. 128-б, Скопје. 
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Се брише Лековски Светислав - управител без ограни-

чувања. 
Како нови управители се именуваат и запишуваат след-

ните лица: Колевски Стале - управител без ограничувања 
и Колевски Ненад - управител без ограничувања. 
Пречистен текст: Колевски Стале - управител без огра-

ничување, Колевски Ненад - управител без ограничувања. 
Основачот Светислав Лековски истапува од основач во 

друштвото. Својот влог 100,00% го поклонува на единс-
твениот содружник-основач Стале Колевски.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2184/2001.                             (30654) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3569/2001 од 28.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02009682?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за интелектуал-
ни услуги и курсеви за странски јазици ЛИНГВАЛ Љупчо 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Огражден" бр. 1-1/2. 
Се врши промена на управителот: Да се брише Љупчо 

Саздовски управител без ограничување, а да се запише Је-
лена Јовановиќ - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3569/2001.                             (30656) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 

бр. 3550/2001 од 27.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 8-02001167-000-01, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Трговското друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги ТИН - 
КОМЕРЦ Анкица ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "М. Ти-
то" Градски пазар, локал 66. 
Се брише досегашниот управител Анкица Ѓорѓески, а се 

запишува новиот управител Драгољуб Ѓорѓески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3550/2001.                             (30657) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.72/99 од 

11.01.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на: Доброволно противпожарно 
друштво "ЖИТО БИТОЛА" Битола 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.72/99. 
                                                                                 (32377) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 31/2001 

од 10.07.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "БИ-
ТОЛА" - Битола. Промена на овластено лице: се брише 
Љубомир Христовски, се запишува Горан Невеновски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.31/2001. 
                                                                                 (32378) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 50/2001 

од 31.10.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено 
лице на Сојуз на борците од НО и антифашистичка војна 
на Македонија 1941-1945. Му престанува овластувањето 
на Александар Милевски. Лице овластено е Гавро Панов-
ски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.50/2001. 
                                                                                 (32379) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 49/2001 
од 25.10.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено 
лице на Клуб на воени старешини Б-ЛА. Му престанува 
овластување на Наум Џуклевски, се запишува Илија 
Џаковски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.49/2001. 
                                                                                 (32380) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 53/2001 

од 13.11.2001година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "РА-
БОТНИК" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.53/2001. 
                                                                                 (32381) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.22/98 од 

21.06.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на: Друштво за наука и уметност 
Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.22/98. 
                                                                                 (32382) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 59/2001 

од 27.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено 
лице на АМД "ЃОРЃИ НАУМОВ" -Битола. Се брише: 
Ристевски Томе, се запишува: Салев Благој. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.59/2001. 
                                                                                 (32383) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 60/2001 

од 05.09.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Еколошко здружение 
"САПУНЧИЦА" с. Духово. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.60/2001. 
                                                                                 (32384) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 61/2001 

од 29.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Баирска Светлина Бито-
ла.  

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.61/2001. 
                                                                                 (32385) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 62/2001 
од 05.12.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено 
лице на Пчеларско здружение "НЕКТАР"- Битола.Се бри-
ше: Раде Каранфиловски, се запишува: Гоце Китевски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.62/2001. 
                                                                                 (32386) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 63/2001 

од 06.12.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Клуб за пинг понг 
"ПРИМО" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.63/2001. 
                                                                                 (32387) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.73/99 од 

27.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на: Општински противпожарен 
сојуз-Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.73/99. 
                                                                                 (32388) 
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Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.71/99 од 
12.05.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на: Доброволно противпожарно 
друштво - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.71/99. 
                                                                                 (32389) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.61/99 од 

11.01.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на Фудбалски клуб "НОВАЦИ"-
Новаци. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.61/99. 
                                                                                 (32390) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 23/2001 

од 17.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Измени на статутот на 
Танцов клуб "СТЕП" -Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.23/2001. 
                                                                                 (32391) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 149/99 

од 15.05.2000 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на Ансамбл за фолклор 
"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.149/99. 
                                                                                 (32392) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 35/2000 

од 14.07.2000 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "МА-
КЕДОНИЈА ПАТ"- с. Жабјани. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.35/2000. 
                                                                                 (32393) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1145 се запишува здружението на граѓани 
"БЕЛА МЕЧКА", со седиште во Скопје, на ул. "Тодор Ци-
повски - Мерџан" бр. 31. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на следење на еколошката состојба на подрачјето на 
Општина Ѓорче Петров, унапредување и заштита на жи-
вотната средина, залагање и истражување и примена на 
алтернативни технологии и енергија на ниво на Општина 
Ѓорче Петров, залагање за рационално трошење на необ-
новливи извори, суровини, енергија и потрошени добра 
како и соработка со др. сродни друштва и институции во 
Градот, Република Македонија и во странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 27.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 191/01.
            (32394) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1155 се запишува Црвен крст на Општина 
Центар, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 42а. 

Црвениот крст е основан согласно Законот за Црвени-
от крст на Република Македонија и е утврдено својство на 
правно лице согласно член 6 од истиот закон. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г. бр. 208/01.
            (32395) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1149 се запишува здружението на граѓани Ко-
алиција "Граѓани на Граѓаните", со седиште во Скопје на 
ул. "Пиринска" бб барака 8. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на спроведување на непартиско набљудување на из-
борниот процес, промовирање принцип на активно уче-
ство на граѓаните во изборните процеси, заштита на чове-
ковите права и слободи, промовирање и развој на граѓан-
ското општество во Р. Македонија, организира предавања, 
семинари и советувања како и промовирање на принципот 
на независноста. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 30.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 201/01.
            (32396) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1152 се запишува здружението на граѓани 
"Здружение на граѓани за заштита на акционерските права 
и заштита на човековите права - Правда", од Скопје, со се-
диште на ул. "Скопјанка" локал 53. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на едукација на членовите на Здружението и другите 
граѓани на Република Македонија за акционерските права, 
правата на претприемачите и др. како и за човековите пра-
ва, организирање на трибини, семинари и др. форми, заш-
тита на правата и интересите на сопствениците и работни-
ците при трансформацијата на општествениот капитал, 
организирање на заштита на човековите права на граѓани-
те на РМ како и воспоставување и одржување на контакти 
директно и преку надлежните органи, со поединци или 
институции во странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г. бр. 200/01.
            (32397) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1147 се запишува здружението на граѓани Фи-
лателистичко друштво МАРКА - Скопје, со скратено име 
МАРКА - Скопје, од Скопје, со седиште на ул. "Миле Поп 
Јорданов" бр. 72/32. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на популаризација, унапредување и омасовување на 
филателијата, организирање на филателистички изложби 
и активности во земјата и странство, учество во раковод-
ните структури на Сојузот на филателисти на Македонија, 
соработка со други друштва од земјата и странство како и 
со Сојузот на филателисти на Македонија и со др. органи-
зации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 193/01.
            (32398) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1155 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за обнова и ревитализација на Лешок и Лешоч-
киот манастир "ЛЕШОК", со скратено име Здружение ЛЕ-
ШОК, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 5/6-15. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на разгледување на можности за обезбедување по-
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мош на раселените лица од Лешок и за трајно враќање на 
раселените лица, иницирање за збратимување на Лешок 
со неколку села, поддршка на одредени активности на 
црквата и Месната заедница во врска со живеењето во Ле-
шок како и иницирање реставрација и реновирање на Ма-
настирот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 207/01.
            (32399) 

___________ 
 
Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-

то на граѓани "Кајак клуб Мирче Ацев" - Скопје, со скра-
тено име "ККМА", со седиште во Скопје, со својство на 
правно лице од 16.10.1996 година, се во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 635 се 
запишува здружението на граѓани "Кајак клуб Мирче 
Ацев" - Скопје, со скратено име "ККМА", со седиште во 
Скопје, Градски стадион бб - Северна трибина, кое го зас-
тапува неговиот претседател Венко Биковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 710/01. 
           (32400) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1141 се запишува здружението на граѓани Со-
јуз на студенти на Факултетот за Драмски уметности, со 
седиште во Скопје, на ул. "Руѓер Бошковиќ" бб. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на автономија на Универзитетите во Македонија, ви-
сок студентски стандард, наставен, образовен и научен 
систем по европски стандарди, културен живот на студен-
тите, подобра животна и работна средина, со покренување 
на разни акции во соработка со уметнички и еколошки 
друштва како и соработка со професионалните и аматер-
ските театри во државата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 188/01.
            (32401) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1161 се запишува здружението на граѓани 
"Здружение за менаџери и аудитори за квалитет, Скопје, 
со скратено име ЗМАК, Скопје со седиште во Скопје, на 
ул. "Васил Ѓоргов" бр. 29, лок. 6, Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на постојано унапредување на филозофијата, методи-
те и техниките за унапредување на системите за менаџ-
мент со квалитетот на производите и услугите во Р. Маке-
донија и надвор од неа, изведување образовни активности 
од областа на квалитетот, следење и помагање на научни-
от и техничкиот развој во областа на квалитетот, органи-
зирање конференции, советувања, симпозиуми, семинари, 
презентации и други научно технички собири од областа 
на квалитетот како и соработка со владини и невладини 
организации, стопански здруженија, асоцијации, фонда-
ции и др. здруженија и организации во Р. Македонија и 
надвор од неа кои работат во областа на квалитетот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 13.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 213/01.
            (32402) 

Барањето на предлагачот Здружение на Секретари и 
Административни асистенти на Македонија, за негово 
усогласување со одредбите на Законот за здруженија на 
граѓани и фондации, се уважува како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Здружение на Секретари и Административ-
ни асистенти на Македонија од Скопје, со својство на 
правно лице од 20.11.1996 година, се во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1168 се 
запишува здружението на граѓани Здружение на Секрета-
ри и Административни асистенти на Македонија од Скоп-
је, со седиште во Скопје, на ул. "Лондонска" бр. 11б. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на организирано следење и развој на професионални-
те правила, стандарди и методи на работата со цел посто-
јан развој на личните и професионалните квалитети, уче-
ство во меѓународни активности, собирање, обработка и 
презентирање на релевантни асоцијации и здруженија во 
светот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 521/99.
            (32403) 

___________ 
 
Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-

то на граѓани Кинолошко друштво "Скопје", со седиште 
во Скопје, со својство на правно лице од 25.11.1959 годи-
на се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 702 се 
запишува здружението на граѓани Кинолошко друштво 
"Скопје", со седиште во Скопје, на ул. "Никола Вапцаров" 
бр. 7а, кое го застапува неговиот претседател Велко Јанев-
ски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 232/98. 
           (32404) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1133 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани "РЕАЛНОСТ МАКЕДОНИЈА" 
Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 
94-4/3. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на информирање на случувањата во Македонија и 
настани од соседството поврзани со случувањата во Маке-
донија, соработка со стручни кадри од оваа област, сора-
ботка со институции кои располагаат со информација ко-
рисни за остварување на целта на здружението, остварува-
ње на соработка на меѓународно ниво како и спроведува-
ње на истражување преку соодветни методи, техники и 
инструменти. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.З.Г. бр. 181/01.
            (32405) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1136 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани МАСТЕР ЗА БИЗНИС АДМИНИС-
ТРАЦИЈА ЦЕНТАР Скопје, со скратено име МБА ЦЕН-
ТАР Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Дебарца" бр. 
53. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на преземање и развивање на разни активности со 
кои остваруваат и задоволуваат најразлични видови на об-
разовани и други цели од областа на образованието, кул-
турата и др. области, школување на млади кадри, одржу-
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вање на предавања, семинари, курсеви и сл. како и сора-
ботка со други исти или сродни здруженија во земјата и 
странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 170/01.
            (32406) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1120 се запишува здружението на граѓани 
Пливачки и ватерполо клуб БИСЕР Скопје, со скратено 
име ПВК БИСЕР Скопје, со седиште во Скопје, ДТЦ Мав-
ровка - сутерен, локал бр. 60. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението на 
граѓани е неговиот претседател Александар Маниќ од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на остварување на заеднички интереси на своите чле-
нови во развојот на ватерполо спортот, едукација на мла-
ди кадри заинтересирани за овој спорт, организирање на 
курсеви како и соработка со сите здруженија на граѓани и 
фондации од Републиката и со ватерполо клубовите и ор-
ганизациите од странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 17.10.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 167/01. 
           (32407) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1122 се запишува здружението на граѓани Ма-
кедонски центар за култура и уметност Скопје, со седиште 
во Скопје на ул. "8-ма ударна бригада" бр. 20-б. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението на 
граѓани е неговиот претседател Борис Петковски од Скоп-
је. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на проучување на македонската култура и уметност, 
заштита на културното и историското наследство на Ре-
публика Македонија и надвор од неа, развивање на широ-
ка мрежа на комуникации и размена на културните вред-
ности како и соработка со здруженија на граѓани и фонда-
ции од Републиката и од странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 19.10.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 173/01. 
           (32408) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1114 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за промоција на човекови слободи и 
права МИТРА  - Скопје, со скратено име МИТРА - Скоп-
је, со седиште во Скопје на ул. "Вич" бр. 28/48. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението на 
граѓани е неговиот претседател Олгица Трајковска. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на запознавање на граѓаните со нивните уставно зага-
рантирани слободи и права, подигање на свеста и досто-
инството на граѓаните, придонес кон менување на свеста 
на граѓаните заради градење на отворено и слободно оп-
штество, придонес во поуспешно остварување на правни-
от систем како и организирање на семинари, работилници 
и др. активности заради едукација на населението со сло-
бодите и правата од областа на културата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 03.10.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 164/01. 
           (32409) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1118 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за подобрување на статусот на вул-
нерабилни групи "ИНТЕГРА", со седиште во Скопје на 
ул. "3-Македонска ударна бригада" бр. 4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението на 
граѓани е неговиот претседател Стојан Бајрактаров. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на предлагање на решенија за лица под ризик и нив-
ните семејства на лица под ризик, да ја разјаснува и ја де-
финира врската помеѓу лицата со ризик, нивните семеј-
ства и професионалните здравствени работници со цел ме-
ѓу нив да се изгради адекватно партнерство насочено кон 
подобрување и грижа према овие групи луѓе како и ќе вр-
ши психоедукација на семејства и лица со ризик преку 
адекватни облици на образование. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 10.10.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 166/01. 
           (32410) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1119 се запишува здружението на граѓани 
Студентско Фармацевтски Сојуз на Македонија, со скра-
тено име СФСМ, со седиште во Скопје на ул. "Водњан-
ска" бр. 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението на 
граѓани е неговиот претседател Спиридон Стојанов од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на претставување на студентот по фармација во ло-
калните, националните и интернационалните рамки, заш-
тита и подобрување на студентските права, соработка со 
студентите и студентските организации и другите земји 
како и да се развие здравствената култура и да се работи 
на здравственото образование во земјата и надвор од неа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 15.10.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 162/01. 
           (32411) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1163 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за здравствена едукативна помош "МЕДИКА-
МЕНТ", со седиште во Скопје, на ул. "Милан Марковиќ" 
бр. 2. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на штитење на интересите на членовите на здружени-
ето, со тоа што ќе им помага во подобрување на животна-
та состојба во која живеат и давање на материјална помош 
на загрозени семејства, помош на незгрижени и напуште-
ни деца, незгрижени старци и изнемоштени лица, собира-
ње на хуманитарна помош и доброволни прилози за разни 
медицински и други помагала, да организира симпозиуми, 
трибини, концерти, приредби, организирање на семинари 
на членовите на здружението како и соработка со слични 
здруженија, клубови, друштва и организации во земјата и 
странство. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 14.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 223/01.
            (32412) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1150 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на бизниси и консултанти "Креација"-Скопје, 
со седиште во Скопје, на бул. "Партизански Одреди" бр. 
17/3. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на подигање на свеста за самовработување и развој 
на малите бизниси, создавање и развој на поволен бизнис 
амбиент, стекнување на средства во земјата и во стран-
ство, придонес кон општиот социо-економски и инфрас-
труктурен развој преку учество во активностите за регио-
нален развој во Р. Македонија како и организирање и из-
ведување на обука на претприемачи. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 03.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 203/01.
            (32413) 

___________ 
 
Барањето на предлагачот Друштво за ромски јазик и 

литература "ДАРХИА" од Скопје, за негово усогласување 
со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации, се уважува како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Друштво за ромски јазик и литература 
"ДАРХИА", од Скопје, со својство на правно лице од 
05.02.1998 година, се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1143 се 
запишува здружението на граѓани Друштво за ромски ја-
зик и литература "ДАРХИА", од Скопје, со седиште во 
Скопје, на ул. "Самоилова" б.б. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на активно работење и афирмација на ромскиот јазик 
и литература, следење на јазичните и литературните ак-
тивности на Ромите во РМ и надвор од неа, литературни 
читања, поетски манифестации, трибини за јазикот и лите-
ратурата на ромите во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 375/99.
            (32414) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1154 се запишува здружението на граѓани 
"ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ - ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ", со седиште во Скопје, на ул. "Ѓорче Петров" 
бр. 12а. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на следење и согледување на целокупната проблема-
тика поврзана со квалификација, доквалификација, реха-
билитација, вработување и интеграција на инвалидите на 
трудот на општината, унапредување и спроведување на 
професионалната рехабилитација и вработувањето на ин-
валидите на трудот, грижа за подобрување на материјал-
ната положба на инвалидите на трудот, развивање на кул-
турно-забавната и спортската активност како и соработка 
со претпријатијата, заводите и др. институции од областа 
на заштитата на инвалидите на трудот и спроведување и 
унапредување на инвалидското осигурување. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 153/01.
            (32415) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1153 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани - психолошки центар "Професија", 
со седиште во Скопје, на ул. "Митрополит Теодосие Голо-
ганов" бр. 74/3-2. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на професионално информирање, едуцирање и ориен-
тирање на младите и возрасните, невработени и вработени 
граѓани, стручно усовршување на кадарот кој работи на 
професионално информирање и ориентирање како и 
стручна соработка со другите здруженија и установи од 
земјата и од странство кои работат на професионалното 
информирање и ориентирање. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 189/01.
            (32416) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. бр. 

94/01 од 06.12.2001 година во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации Хуманитарно здружение "ГРАЃАНСКА 
ГРИЖА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" на Албански "КУЈДЕСИ 
ЌУТЕТАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ" на Англиски ЦАРРЕ 
ЦИВИЛЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ скратен назив ЦЦИ со се-
диште на ул. "Крсте Асенов" бр. 24-2-12, Скопје. 

Дејноста на Здружението е: Сестрана изградба на лич-
носта на членовите кон развивање на нивните творечки, 
културни способности, еманципација во трендот со совре-
меното живеење, развивање на чуство на одговорност, ху-
маност за ширење на другарски хуманитарни односи, да-
вање материјална и друга помош на загрозени семејства, 
пружање на правни и интелектуални услуги за сите видо-
ви документација при судовите, матичните служби и дру-
гите надлежни органи без парична надомест, помагање на 
деца и млади во надминување на нивните социјални проб-
леми, собирање на разни видови хуманитарна помош и 
доброволни прилози, организирање на медицинска помош 
на напуштени деца, младинци и изнемоштени лица како и 
осовремување и развој на воспитно-образовната дејност. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Хуманитар-
но друштво "ГРАЃАНСКА ГРИЖА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" 
на Албански "КУЈДЕСИ ЌУТЕТАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ" 
на Англиски ЦАРРЕ ЦИВИЛЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ скра-
тен назив ЦЦИ Скопје се стекнува со својство на правно 
лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. бр. 94/01. 
           (31939) 

___________ 
 
Основниот суд во Виница со решение Рег. бр. 4/2001 

од 18.09.2001 година го запиша во регистарот на здруже-
нијата на граѓани и фондации, Здружение на Хендикепи-
рани лица "Витезда" од Блатец, кое ќе дејствува на тери-
торија на Општина Виница и Блатец, а негово седиште е 
во Блатец. 

Здружението на Хендикепирани лица "Витезда" од 
Блатец е доброволна општествена-хуманитарна организа-
ција на хендикепирани лица на општините Виница, Бла-
тец, Кочани, Берово, Делчево и Пехчево. 
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Седиштето на здружението се наоѓа во Блатец. 
Овластен преставник кој ќе ги застапува и преставува 

Здружението на хендикепирани лица "Витезда" за општи-
на Виница и Блатец во правниот промет и према трети ли-
ца во јавноста се именува Клаудија Јорданова од Блатец. 

Од Основниот суд во Виница, Рег. бр. 4/2001. 
                   (31956) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се 

врши упис на измена во актот за основање на Здружение-
то на граѓани со име Пливачки клуб "Струга" од Струга, 
регистрирано со решение Рег. бр. 19/99 од 3.02.1999 годи-
на на Основниот суд во Струга, во однос на лицата овлас-
тени за застапување, така што наместо лицата Ашталко-
ски Гоце и Ристески Милан, се запишува како овластено 
лице за застапување и претставување лицето Кирчо Мато-
ски од Струга. 

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 19/99. 
                   (32417) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф.бр. 

16/2001 од 7.12.2001 година го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации здружението со на-
зив: Здружение на граѓани за афирмација хумани вреднос-
ти и младинска интеграција "МАК-СОНЦЕ" Струга. 

Основни цели на здружението се залагање за сузбива-
ње на наркоманијата, алкохолизмот, како и сите други ан-
тисоцијални и патолошки појави, афирмирање на хума-
носта кај младиот човек, развој на свеста за зачувување на 
животната средина и нејзино унапредување, поддршка на 
граѓанското општество врз рамноправна основа на сите 
субјекти и интеграција на младиот човек низ таквите оп-
штествени текови. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Димче Ко-
вачески" бр. 2 - Струга. 

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 16/2001. 
                (32418) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф. бр. 

31/2001 од 3.12.2001 година, го запиша следното:  
1. Во регистарот на здружение на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 33/2001 се запишува Здружение на граѓани на 
Ромите, Хуманитарно здружение на Ромите "ЈЕКИПЕ", со 
скратено име ХЗРЈ, со седиште во Тетово на ул. "Кичев-
ска" бр. 4. 

Работата и активноста на здружението на Ромите ќе се 
однесува на ангажирање за обезбедување услови за заед-
ничко живеење на сите граѓани без оглед на верска, наци-
онална или друга припадност, дејствување во бегалски 
кризи и пружање на заштита на бегалците, организирање 
на ромската интелегенција основано младите, развивање и 
гаење на старата изворна култура на ромите, давање хума-
нитарна помош на сите кои имаат таква потреба и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачје на Општина Тетово и пошироко. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 3.12.2001 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф. бр. 31/2001. 
                  (31889) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф. бр. 

35/2001 од 12.12.2001 година, го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.бр. 35/2001 од 12.12.2001 година, се запишува 
Здружение на граѓани - Пчеларско здружение "АПИПО-
ЛОГ" с. Сараќино-тетовско, со седиште во с. Сараќино. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесува 
на унапредување и издигнување на пчеларството на сте-
пен на добро организирана дејност, да делува на полето на 
заштита за пчелите од болести, труење и штетници, бара-
ње на заеднички пазар за продажба на пчелните произво-
ди, набавка на опрема и материјали за производниот про-
цес, примена на современи методи и технологии во пче-
ларството. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на пче-
ларското здружение е подрачјето на полошкиот регион. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 12.12.2001 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф. бр. 35/2001. 
                  (31890) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф. бр. 

33/2001 од 13.12.2001 година, го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 33/2001 се запишува здружение на граѓани - 
Еколошко здружение "ЕКО РУРАЉ ПЕРСПЕКТИВА", со 
седиште во Тетово, на ул. "Ј. Златановски" бр. 94/Б. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесува 
на организирани жителите од руралните средини заради 
заштита на животната средина, иницирање и мотивирање 
за произведување  на здрава храна, пошумување на повр-
шини, заштита на човековите и природни ресурси и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на Еко-
лошкото здружение е подрачјето на градовите Тетово, 
Скопје, Куманово и Гостивар. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 
лице и може да почне соработка од 13.12.2001 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф. бр. 33/2001. 
                  (32208) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Згф. бр. 18/2001, здружението на граѓани со 
име КУД "Браќа Минкови" с. Куклиш, кое е основано за-
ради развивање и унапредување фолклорна, драмска, ли-
ковна и музичка уметност и др. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Кук-
лиш. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 18/2001. 
           (32742) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Згф. бр. 19/2001, здружението на граѓани со 
име Здружение на медицински сестри, техничари и аку-
шерки на општина Струмица, кое е основано заради унап-
редување на стручната работа од областа на здравствената 
нега. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Мла-
динска" бб, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 19/2001. 
           (32743) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Згф. бр. 20/2001, здружението на граѓани со 
име Здружение на учесници во сообраќајот "Сигнал"-
Струмица, кое е основано заради подобрување безбеднос-
та на сообраќајот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "24 
Октомври" бр. 49/12, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 20/2001. 
           (32744) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 28/2001, се запи-
шува Здружението за заштита на гулаби "Типлер"-Гости-
вар, со седиште на ул. "Лазар Лазарески" бр. 8 во Гости-
вар, а го застапува претседателот Дритан Исмаили од Гос-
тивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на организиран развој и заштита на гулабите, запоз-
навање на членството со гулабарството, организирање на 
спортски натпревари со гулаби, одржување и усвојување 
на стандардните одлики на гулабите од македонското под-
небје и др. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 28/2001. 
                           (32745) 

___________ 
 
Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фон-

дации под реден бр. 61 за 2001 година, се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Прилепски 
мечкари од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се: сора-
ботка со разни друштва и здруженија во земјата и стран-
ство, да ја развива и негува културно уметничката тради-
ција и другите манифестации поврзани со традиционални-
те верски празници. 

Седиштето на здружението е во Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Ванчо Ѓеоргиев од Прилеп, населба Точила 
3 Ф2-5/4-претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 61/2001. 
           (32746)               

___________ 
        

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I Ст. бр. 413/2001 од 03.12.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
на големо и мало увоз-извоз "СТЕЛА СТАР" ДОО - Скоп-
је со седиште на ул."Никола Парапунов" бб и  жиро смет-
ка 40120-601-382263, и истата не се спроведува. 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд Кратово под Зг. бр. 4/2001, се запишува 
здружението под име: Фудбалски Клуб "Здравје" од Кра-
тово, со седиште во Кратово, ул. "Никола Тесла" бр. 4. 

Основни цели и задачи на Фудбалскиот Клуб "Здрав-
је" од Кратово се: развивање на сите категории во фудбал-
ското натпреварување во Организација на ПСМ и ОФС 
Кратово, воспоставување на најширока соработка и заем-
ни односи со др. здруженија и клубови, а со основна цел 
за популаризација на фудбалот, превземање на активности 
заради развој и унапредување на фудбалот како спорт, по-
себно во училиштата средношколската и студентската 
младина, спроведување и развивање на спортскиот дух, 
рекреирање на граѓани во склад со материјалните можнос-
ти како и соработка со др. клубови и спортски здруженија. 

Од Основниот суд во Кратово, Зг. бр. 4/2001. 
                           (32788)        

___________ 
               

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I Ст. бр. 463/2001 од 19.12.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Производно трговско 
друштво "ВИЛАН ЕКРЕМ" и др. ДОО с. Сарај, Скопје со 
седиште на ул."Маршал Тито" бр. 21,  и  жиро сметка 
40120-601-60928, и истата не се спроведува.  

Основниот суд во Крушево со решение Рег. Згф. бр. 
2/2001 од 26.12.2001 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запишува здружението на граѓа-
ни со име: Спортско академско друштво "САД"-Крушево, 
со седиште во Крушево, ул. "Киро Фетак" бр. 54. 

Лице овластено за застапување на здружението е прет-
седателот на здружението Кире Николоски. 

Здружението стекнува својство на правно лице со де-
нот на запишувањето во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации 26.12.2001 година. 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф.бр. 2/2001. 
           (32789)                     

__________________________________________________ 
   

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

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние  Ст. бр. 57/2001 од 15.01.2002 година, се заклучува от-
ворената стечајна постапка над стечајниот должник Оп-
штествено претпријатие за земјоделско производство "Ду-
шан Ќириќ" с. Росоман. 

Должникот ОПЗП "Душан Ќириќ" с. Росоман се  стек-
нува со правото непречено да располага со имотот што 
влегува во стечајната маса. 

Се задолжува стечајниот управник на должникот да 
врши надзор врз спроведувањето на Планот за реоргани-
зација. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                         (626) 

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

шение I Ст. бр. 437/2001 од 10.12.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало "ЛИМПЕКС" ДОО увоз-извоз - Скопје 
со седиште на ул."Владимир Каваев" бр. 31, и  жиро смет-
ка 40120-601-182148, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "ЛИМПЕКС" ДОО 
увоз-извоз Скопје, седиште на ул."Владимир Каваев" бр. 
31 и  жиро сметка 40120-601-182148 се заклучува. 

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (415) 
___________ 

 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало "СТЕЛА СТАР" 
ДОО увоз-извоз - Скопје на ул."Никола Парапунов" бб и  
жиро сметка 40120-601-382263 се заклучува. 

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (414) 
___________ 

 

Отворената стечајна постапка над должникот Произ-
водно трговско друштво "ВИЛАН ЕКРЕМ" и др. ДОО с. 
Сарај, Скопје со седиште на ул."Маршал Тито" бр. 21,  и  
жиро сметка 40120-601-60928, се заклучува. 

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (652) 
___________ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II Ст. бр. 191/01 од 25.12.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги "ПОНДО" ДОО Скопје со се-
диште на ул."Видое Смилевски Бато" бр. 87-3/30, со  жиро 
сметка 40100-601-373829 и  регистарска влошка 1-66544-
0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 
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Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "ПОНДО" од 
Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (647) 
___________ 

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

шение II Ст. бр. 188/01 од 25.12.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "АНИКИ КОМЕРЦ ЕУРОГЛАС" 
Веса ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул."Божин 
Николов " бр.69, со  жиро сметка 40100-601-215900, и  ре-
гистарска влошка 02015246?-08-03-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
твото за производство, трговија и услуги "АНИКО КО-
МЕРЦ ЕУРОГЛАС" Веса ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (648) 
___________ 

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

шение IV.Ст. бр. 196/01 од 29.10.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за изведу-
вање на монтерски работи и трговија "АПОС-МОНТКО-
МЕРЦ" со седиште на ул."Јужноморавски бригади" бр.52-
а, со  жиро сметка 40100-601-85247, како и број на  регис-
тарска влошка 1-11961-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за изведување на монтерски работи и трговија 
"АПОС-МОНТКОМЕРЦ"  се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  трговскиот регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (649) 
___________ 

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

шение IV.Ст. бр. 199/01 од 29.10.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за огно-
технички и градежни работи "МОНТИНГ-ВТР" ДОО  со 
седиште на ул."Гемиџиска " бб, со  жиро сметка 40110-
601-124185, како и број на  регистарска влошка 1-19384-0-
0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за огнотехнички и градежни работи "МОН-
ТИНГ-ВТР" ДОО  се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (650) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево со  решението Ст. бр. 

74/2001 од 18.12.2001 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво ПАЛ-ПРОМ Кичево со  жиро 
сметка бр. 40320-601-106872, ЗПП Експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-
жник Друштво ПАЛ-ПРОМ Милован Симјаноски Кичево, 
О.О. поради немање на средства согласно член 64 став 1 
од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                             (32787) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
Струмица под Ст. бр. 194/2001 од 20.12.2001 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДТТ Доли-транс 
ДООЕЛ с. Мокриево, Општина Ново Село, со жиро смет-
ка бр. 41300-601-74704 што се води при ЗПП Филијала 
Струмица. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32741) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 

Струмица под Ст. бр. 197/2001 од 24.12.2001 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППСТ Центра-
промет, Куклиш, со жиро сметка бр. 41300-601-7176 што 
се води при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање 
имот на должникот е одлучено отворената стечајна пос-
тапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32740) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I.Ст.469/01 бр. од 26.12.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско, градежно пре-
тпријатие "БЕКОМ" увоз-извоз ПО Скопје, со седиште на 
ул."Ѓорѓи Казепов" бр. 16-3/9, и жиро сметка бр. 40120-
601-169777, и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Трговско, градежно 
претпријатие "БЕКОМ" увоз-извоз ПО Скопје, со седиште 
на ул."Ѓорѓи Казепов" бр. 16-3/9, и жиро сметка бр. 40120-
601-169777, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (1717) 
____________ 

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

шение III.Ст.бр. 20/02 од 18.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
"АУСМАК" ДОО експорт-импорт, со седиште на 
ул."Добромир Хрс" бр. 5, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-256846 и регистарска влошка бр. 1-46500-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Трговско претпријатие "АУСМАК" ДОО 
експорт-импорт Скопје, 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.               (1699) 
____________ 

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

шение IV.Ст.бр. 352/01 од 07.11.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство, угостителство, туризам и трговија на големо и 
мало "НИКИ БАЗАР" увоз-извоз ЦО со седиште на 
ул."Коста Абрашевиќ" бр. 50, со жиро сметка бр. 40100-
601-47441, како и број на регистарска влошка 1-6267-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
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истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за производство, 
угостителство, туризам и трговија на големо и мало 
"НИКИ БАЗАР" увоз-извоз ЦО, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1420) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар со решение на овој суд 

Ст.бр. 73/01 од 28.12.2001 година отворена е стечајна пос-
тапка над должникот Претпријатие за трговија, про-
изводство, туризам и услуги Еуро експрес експорт-импорт 
од с.Здуње - гостиварско, но истата не се спроведува, 
поради немање на имот, па отворената стечајна постапка 
се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (1480) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст.бр. 96/01 од 14.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за трговија на 
големо и мало "Бинаис" увоз-извоз ДОО Кавадарци, 
с.Трстеник, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1481) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 95/01 од 14.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско претпријатие на големо 
и мало "Ламарекс" увоз-извоз ЦО Кавадарци, бул."Едвард 
Кардељ" бр. 3/3, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1483) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр.93/01 од 21.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги "Мото - комерц" Сузана ДОО ЕЛ 
Кавадарци, ул."Пионерска" бр. 14, но истата не се сп-
роведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                      (1807) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 77/01 од 11.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка на должникот Друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги "Атланта Комерц" 
Стојна ДООЕЛ Кавадарци, ул."Питу Гули" бр. 2, но 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1508) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 94/01 е отворена стечајна постапка над стечајниот 
должник ДТТ Марјан "Еуро транс" ДООЕЛ експорт-
импорт Кавадарци, ул."Задругарска" бр. 9, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                      (1509) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 91/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ПТП "Сокол" ЦО увоз-
извоз Кавадарци, ул."Бошавска" бр. 7, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1511) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 
Ст.бр. 85/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ПУТП "Тим" увоз-извоз 
ЦО Кавадарци, ул."Едвард Кардељ" бр. 10/3/2, но истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1513) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 73/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ДТТУ "Транс Ангела" 
Паунков Тодор ДООЕЛ Неготино, ул."Ленинова" бр. 8, но 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1515) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 90/01 од 26.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ПУТП "Меџик" увоз-
извоз ЦО Кавадарци, ул."Мито Хаџи Василев" бр. 79, но 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1516) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 82/01 од 26.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ТП "Виола - 2" Атанас 
Владо Недев Демир Капија, ул."Маршал Тито" бр. 20, но 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1517) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 89/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ППТУ "Зога Промет" 
Кавадарци, ул."Страшо Пинџур" бр. 27, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                      (1518) 
____________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст.бр. 79/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ТП "ЈА-ТА ЛТД" 
експорт-импорт ДОО Кавадарци, ул."Шишка" бр. 48, но 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (1519) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 200/01 од 

09.01.2001 година отвори стечајна постапка према дол-
жникот "Воза Рента Кар" извоз-увоз Прилеп ДОО ПО со 
мешовито претпријатие за рентакар услуги и трговија на 
големо и мало запишан во регистарска влошка бр. 1-3165 
на Окружниот стопански суд во Битола и жиро сметка бр. 
41100-601-8516 при ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                            (1479) 

____________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 156/01 од 25.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Џоче 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 41300-
601-69346 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е 
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одлучено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 15 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 пр-
етпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (1477) 
____________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 143/01 од 26.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Ѓорѓи Трајчо Тунев тп с.Пиперево, општина Ва-
силево, со жиро сметка бр. 41300-601-76844 што се води 
при ЗПП филијала Струмица, но истата не се спроведе 
поради немање имот на должникот заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (1478) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I СТ. бр. 423/2001 од 17.ХИИ.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги СЕТКОМ-ИНД" Драган и др. 
ДОО Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар бр. 59-2а, 
и жиро сметка 40100-601-411871 и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство "СЕТКОМ-ИНД" Драган и др. ДОО 
Скопје со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59-2а и 
жиро сметка 40100-601-411871 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1211) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I СТ. бр. 475/2001 од 11.01.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на мало и големо, проектирање и инжињеринг "ВЕТА" 
увоз-извоз - ДОО - Скопје со седиште на ул. "Христијан 
Тодоровски Карпош" бр. 72, и жиро сметка 40100-601-
34163, и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот ПТМГПИ "ВЕТА" ДОО увоз-из-
воз - Скопје со седиште на ул. "Христијан Тодоровски 
Карпош" бр. 72 и жиро сметка 40100-601-34163 се заклу-
чува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1177) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I СТ. бр. 503/2001 од 11.01.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
на големо и мало увоз-извоз "СТАКЛО-ПРОМЕТ" ЦО - 
Скопје, со седиште на ул. "Ѓорче Петров" бр. 71, и жиро 
сметка 40120-601-51105, и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпријатие 

за промет на големо и мало увоз-извоз "СТАКЛО ПРО-
МЕТ" со седиште на ул. "Ѓорче Петров" бр. 71 и жиро 
сметка 40120-601-51105 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1181) 
___________ 

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

шение III СТ. бр. 378/01 од 03.12.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги "ФИНИНГ" ДЕО Скопје, ул. 
"Дичо Петров" бр. 2, со жиро сметка 40100-601-311253 и 
регистарска влошка 1-56244-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот Претпри-
јатието за производство, трговија и услуги "ФИНИНГ" 
ДЕО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

  Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (1206) 
___________ 

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

шение III СТ. бр. 357/01 од 03.12.01 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство 
"ХИДРОМАК ЕКС" - ДООЕЛ - Скопје со седиште на ул. 
"Кузман Јосифоски-Питу" бр. 15/2-Скопје, со жиро сметка 
40100-601-463718 и регистарска влошка 02032554?-8-01-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство "ХИДРОМАК 
ЕКС" - ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (1215) 
___________ 

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

шение III СТ. бр. 17/02 од 15.01.02 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
промет, посредување и надворешна трговија "ЛАРОШ-
КОМПАНИ" - Споменка, ДООЕЛ - Скопје, со седиште на 
"Крсте Асенов" бр. 7/2-9 - Скопје, со жиро сметка 40100-
601-404310 и регистарска влошка 02010569?-8-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот ДПППТ "ЛАРОШ-КОМПАНИ" - Споменка ДОО-
ЕЛ - Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.          (1184) 
___________ 

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

шение IV СТ. бр. 141/00 од 18.12.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало, транспорт, угостителство и шпедици-
ја "РАДИШАНИ КОМЕРЦ" увоз-извоз Ц.О. со седиште 
на бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 11/1-4, со жиро смет-
ка бр. 40100-601-386402, како и број на регистарска влош-
ка 1-17782-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечај-



25 јануари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 4 - Стр. 49 
 
на постапка над должникот Претпријатие за трговија на 
големо и мало, транспорт, угостителство и шпедиција 
"РАДИШАНИ КОМЕРЦ" увоз-извоз Ц.О. се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (917) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 49/2000 од 25.12.2001 година, е отворена стечајна 
постапка на должникот Претпријатие - Рудници за олово и 
цинк "ТОРАНИЦА" од Крива Паланка со жиро сметка 
40910-601-997 при ЗПП Филијала Куманово Експозитура - 
Крива Паланка. 

За стечаен судија е именувана членот на стечајниот 
совет судијата Сунчица Ефремовска. 

За стечаен управник е именуван Драги Трпевски дипл. 
правник од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, Скопје, 
телефон 02-177-801. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижни предмети и правата на должникот, како и раз-
лачни права на недвижности на должникот што не се за-
пишани на јавните книги (катастарот) и разлачни права на 
недвижностите што се запишани во јавна книга (катаста-
рот) да ги пријават во рок од 30 дена од истекот на осмиот 
ден од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" која стечајниот управник, а во пријавата да го озна-
чат предметот на кој постои разлачно право, начинот и ос-
новата на засновање на тоа право, како и обезбеденото по-
барување. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат на стечајниот управник на стечајни-
от должник. 

Стечајната постапка е отворена на ден 25.12.2001 го-
дина, на кој ден решението и огласот за отворање се ста-
вени на огласна табла на судот. 

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во тр-
говскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, јавните книги во кои се запишани правата врз 
недвижностите, (катастарот) како и правата од индустри-
ска сопственост. 

Се закажува испитно рочиште на Собирот на довери-
телите на кој ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените 
побарувања на доверителите на ден 15.03.2002 година во 9 
часот во соба број 81/II на овој суд. 

Се закажува испитно рочиште на собранието на дове-
рителите (член 62 став 2 од ЗС) на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за поната-
мошниот тек на постапката се закажува за истиот ден и 
истото место во 12 часот. 

Од Основниот суд во Куманово.            (918) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение  

СТ. бр. 1/99 од 15.01.2002 година, отворената стечајна 
постапка над должникот ТПОС "ИЛИНДЕН" Виница, со 
решение на Основниот суд во Кочани СТ. бр. 1/99 од 
21.10.1999 година, се заклучува. 

Должникот ТПОС "ИЛИНДЕН" Виница се стекнува со 
право непречено да располага со имотот што влегува во 
стечајната маса. 

Се задолжува стечајниот управник на должникот Рад-
ко Гошев да врши надзор врз спроведувањето на Планот 
за реорганизација. 

Од Основниот суд во Кочани.                          (1468) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение СТ. бр. 

169/2001 од 26.12.2001 година, отвори стечајна постапка 

према должникот Трговско друштво за производство, тр-
говија и услуги "АНДИКОМА" ДИМИТРИЈА - Прилеп 
ДООЕЛ со седиште на ул. "Вера Циривири" бр. 5, запи-
шан во регистарска влошка 01003236?-8-03-000 на Основ-
ниот суд Битола, со жиро сметка 41100-601-3018 во ЗПП 
Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот е отворена на 
ден 28.12.2001 година во 12,00 часот. 

За стечаен судија е определена судијата Татјана Сусу-
леска судија во овој суд и член на Советот. 

За стечаен управник е определен Славко Мојаноски - 
дипломиран економист од Прилеп, ул. "Партизански Од-
реди" бр. 60 со тел. 048-31-677. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена, смета-
но од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник и да ги таксираат пријавите со уп-
латница до 600,00 ден судски такси кои ќе ги уплатат на 
сметката 41100-840-018-3338 - Републички судски такси. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижните предмети и правата на должникот, како и раз-
личните права на недвижностите на должникот што се за-
пишани во јавните книги и различните права на недвиж-
ностите што не се запишани во јавните книги, во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а 
во пријавата да означат на кој предмет постои различното 
право, начинот и основата на засновање на тоа право, како 
и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници, своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на 
стечајниот управник за стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка, да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запишани 
правата врз недвижностите, како и правата од индустри-
ска сопственост. 

Се закажуваат рочишта, и тоа Собир на доверители за 
испитување и утврдување на побарувањата-испитно ро-
чиште и Собрание на доверители - извештајно рочиште на 
ден 5.03.2002 година во 12,00 часот во судница бр. 4 при 
Основниот суд  во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.             (1469) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение СТ. бр. 196/01 

од 26.12.2001 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ХАНИБАЛ" експорт-импорт Прилеп со седиште на ул. 
"Ленин" бр. 57, запишан во регистарска влошка бр. 1-
11263 на Окружен стопански суд Битола со жиро сметка 
41100-601-20610 во ЗПП Прилеп со дејност полјоделство. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (1471) 
__________________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. 

бр. 200/2001 од 11.01.2002 година, се отвора ликвидациона 
постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги 
Коцев Компани Тони ДООЕЛ Штип, но истата не се спро-
ведува бидејќи должникот не располага со имот за покрива-
ње на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Коцев Компани Тони ДООЕЛ 
Штип, се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32790) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд II.Л. бр. 396/2001 од 10.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Ма-
кедонски институт за новинарство-помагање во оспособу-
вање новинарски кадри ДОО Скопје, ул."11 Октомври" бр. 
2-6/2, со жиро сметка 40100-603-18306. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески 
од Скопје со стан  на бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 923/1999 од 11.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за проектирање, изведба и инженеринг М-2 ДОО 
Скопје, ул."Дамска" бр. 3-а, со жиро сметка 40100-601-
2277389. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески 
од Скопје со стан  на бул."АВНОЈ" бр. 44, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 413/2001 од 21.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и промет на големо и 
мало ВЕБА-КОМЕРЦ извоз-увоз ЦО Скопје, ул."Невро-
копска" бр. 11 б, со жиро сметка 40100-601-168486. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески 
од Скопје со стан  на бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул."АВ-

НОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
бр. 3543/2001, објавува дека Друштвото за производство, 
промет и услуги БУМБАР-ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје и со 
број на жиро сметка 40110-601-469839 отворена при ЗПП 
Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.              

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул."АВ-
НОЈ" бр. 68/4, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
2812/2001, објавува дека Друштвото за производство и тр-
говија КЛАКЕР Небојша и др. ДОО експорт-импорт 
Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-279503 отворе-
на при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.              
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд ИЛ.бр. 385/2001 од 04.XII.2001 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие "ХУМ" ДОО - експорт-импорт Скопје, 
ул. "Петар Михов" бр. 32-а, со жиро сметка 40100-601-
66888. 

За ликвидатор се определува лицето Смаиловиќ Адем 
од Скопје, со стан на ул. "Боро Менков" бр. 3/2-5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 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 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1564) 
___________ 

 
 Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I Л.бр. 5/2002 од 15.01.2002 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, издавачка дејност, реклама и про-
паганда "ВЕСТ КОМПЈУТИНГ" ДОО - експорт-импорт-
Скопје, ул. "Невена Ѓорѓиева" бр. 8, со жиро сметка 
40100-603-26383. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчески Благо-
ја од Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 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 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1832) 
___________ 

 
 Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II Л.бр. 360/01 од 8.11.01 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги "МУКЕ-КОМЕРЦ" 
ДОО ул. "391" бр. 16, со жиро сметка 40100-601-369385. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристески 
од Скопје, со стан на ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1797) 
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 Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л.бр. 406/01 од 14.12.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало 
(градежништво инжињеринг) "ИВИ КОМПАНИ" од 
Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8-5/16, со жиро смет-
ка 40100-601-141676. 

За ликвидатор се определува лицето Јосифовски Горан 
од Скопје, со стан на ул. "Методија Митевски" бр. 8-5/16. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1712) 
___________ 

 
Ликвидаторот Петрулева Весна од Велес, запишан во 

Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег бр. 02033334?-8-01-000 објавува дека 
Друштвото-Трговско друштво за транспорт, трговија БСС 
Сезгин Сезгин ДООЕЛ с. Мелница - Општина Чашка, со 
број на жиро-сметка 41600-601-75320 отворена при ЗПП 
Филијала - Велес, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 
два примероци со докази, а најдоцна во рок од последната 
објава. 

Од ликвидаторот.            (1070) 
___________ 

 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден-Скопје, 

на ул. "8" бр. 55 запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
3265/2001 од 16.11.2001 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги НО-ТА Јасмина Владе 
ДОО увоз-извоз, ул. "Кирил и Методи" бр. 14, нас. Илин-
ден - Илинден, со број на жиро-сметка 40110-601-422910, 
отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.             (1084) 
___________ 

 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден-Скопје, 

на ул. "8" бр. 55, запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
2973/2001 од 01.11.2001 објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги МД-КОМЕРЦ 
Мирко ДООЕЛ увоз-извоз на ул. "538" бр. 60 Илинден, с. 
Марино, со број на жиро-сметка 40110-601-309269, отво-
рена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.             (1083) 
___________ 

 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден-Скопје, 

на ул. "8" бр. 55, запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег, бр. 

2378/2000 од 26.03.2001 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и графичка дејност СТИЛ 99 ДООЕЛ Скопје, 
на ул. "Народен фронт" 17/4-12, со број на жиро-сметка 
40100-601-421203 отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.             (1082) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 

бр. 2435/2001 од 21.12.2001 година, на регистарска влош-
ка 02034771?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидаторот на Трговското друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги ЕФТИНО-
ЌА Владо и други ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "135" бр. 
12, Тетово. 

Се запишува ликвидаторот Симјановска Тања. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2435/2001.             (1628) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште во КО Д. Врановци, 

сопственост на Димовска Ката од Велес на ул."Киро Пра-
кицов" бр. 15 и тоа култура нива, четврта бонитетна класа, 
со површина 500 м2 , на КП број 12/4, план 29, викано мес-
то "Анот", заведена во Поседовен лист број 342 КО Долно 
Врановци, за купопродажна цена од 9.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
право на првенство на купување имаат заедничките сопс-
твеници, сосопственици и соседите кои граничат со зем-
јиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку 
се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мар-
тинова од Велес со седиште на ул."Маршал Тито" бб. Во 
спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купу-
вање.                    (1099) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште катастарска култура 

ливада кл.5 м.в. "Лазово" на КП. бр. 2101 за КО Крушево 
во пов. од 1840м2 и КП. бр. 2116 ливада кл.5 пов.400м2 за 
КО Крушево, сопственост на Ѓорѓиоски Драган од Тетово 
по цена од 10.000,00 денари.  

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до но-
тарот Соња Грца од Крушево, ул."Илинденска" бб.                             
(1101) 

___________ 
 
Се продава идеален дел на земјоделско земјиште во 

површина од 1800 м2, КП 209/1, план 2, скица 3, КО Бар-
довци, м.в. "Глувчица", нива 5 класа, за цена од 100.000,00 
денари  сосопственост на Перса Вујиќ. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, а доколку се заинтересирани на-
ведениот износ да го депонираат  кај нотарот Ленка Ми-
цајкова, ул."Дрезденска" бр. 15, локал 10, Општина Кар-
пош - Скопје.                                 (1109) 
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Сопствениците Шабани Имер, Шабани Меди, Шабани 
Руфат и Шабани Ќамил од Скопје, с. Студеничани својата 
недвижност - нива 4 класа во површина од 662 м2 во м.в. 
"Лениште" на КП 3411 КО Студеничани според Поседо-
вен лист број 358 го продаваат за 200,00 денари 1 м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Сл. весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје ул." II 
Македонски Бригади" бр. 54.                        (1186) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО "Паликура", КП 

бр. 202, план 006, скица 037, место викано "Маркова Ла-
ка", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 1.502 
м2; КО "Паликура", КП. бр. 205, дел 1, план 006, скица 
037, викано место "Маркова Лака", култура-нива, класа 2, 
со вкупна површина од 1.430 м2, сопственост на Трајко 
Михајлов од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 
300 издаден од Државен завод за геодетски работи Одде-
ление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
96.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето 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, Кава-
дарци.                                                                    (1457) 

___________ 
 
Се разменува земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 

1042 на место викано "Браненица" класа 3 со површина од 
1678 м2 и овошна градина на К.П. 1197 дел 2 на место ви-
кано "Стари Лозја" класа 3 со површина од 936 м2 и двете 
заведени во имотен лист бр. 76 за К.О. Сопотско сопстве-
ност на Павловски Ламбе Тодор од с. Сопотско - Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд ул."Ленинова" бр. 67, Ресен.      
(1458) 

                                                                            

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава и кои имаат право на првенствено купување, 
како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во   "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. ___________ 

 
Се разменува земјоделско земјиште и тоа: овошна гра-

дина на К.П. 1094 на место викано "Кобел" класа 3 со по-
вршина од 1922 м2, заведена во имотен лист бр. 261 за К.О 
Сопотско сопственост на Крстановски Ефтим Наумче од 
с. Сопотско - Ресен.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд ул."Ленинова" бр. 67, Ресен.      
(1459) 

                                                                            

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и граничарите  чие земјиште се  граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-

 Се продава земјоделско земјиште: КП бр. 3416, план 
20, скица 148 во м.в. "Говедарски Пат", култура 11000, 
класа 5, површина 6534 м2, заведена во ИЛ 2230 за КО Ку-
маново, сопственост на Јахија Садет ул. "Вардарска" бр. 
10, Куманово, Ќазим Фаредин ул. "Ѓуро Салај" бр. 13 Ку-
маново, Алимовски Ќамил ул. "Ѓуро Салај" бр. 13 Кума-
ново, Алими Шабан ул. "Ѓуро Салај" бр. 13 Куманово, Ќа-
зими Ќазим ул. "Ѓуро Салај" бр. 13 Куманово и Алими 
Шукри ул. "Ѓуро Салај" бр. 13 Куманово, за купопродаж-
на цена од 30 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите 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 изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата, со целосно депо-
нирање на купопродажната цена да се достават до нотарот 
Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4.
             (1086) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построе-
но во Скопје на КО Радишани, на КП бр. 653/2, нива 4 
класа, на м.в. "Падина", во вкупна површина од 505м2, за 
цена од 200,00 ден. за метар квадратен, сопственост на Кр-
качев Ванчо. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, ул. "Антон По-
пов" бр. 77 б.            (1081) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште 1/2 идеален дел од 

нива на парцела бр. 804, план 3, скица 9 во м.в. "Камени-
ца", класа 3, површина од 3258м2, евидентирано во ПЛ бр. 
33 за КО ОРЕШАНИ, издаден од ДЗГР Одделение за пре-
мер и катастар Скопје, сопственост на Грнчаревски Зоран 
од с. Орешани, за купопродажна цена од 150.000,00 дена-
ри.  

Изјавите да се достават до адвокат Ленче Маневска, 
ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 12, Скопје.          (1314) 

___________ 
 

Се продава 1/3 идеален дел од недвижен имот - земјо-
делско земјиште построено во  КП бр. 296/1, м. в. "Падар-
ница", култура нива, класа 5, со површина од 1860 м2, КО 
Радишани, сопственост на Тарчуговски Димче, Тарчугов-
ски Иван, Тарчуговски Љубе и Пужовски Среќко, за цена 
од 136.400,00 денари. 
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вањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во 
писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина 
Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.  
                            (1521) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот и тоа: 1/2 идеален дел од 
нива во вкупна површина од 3837м2, на КП бр. 4254, план 
015, скица 077, во м.в. "Долно Садово", за КО Прилеп, 
сопственост на Перушеска Кирил Ружица, со постојано 
место на живеење во Сплит, Република Хрватска, ул. " 
Шимичева" бр. 4, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ",  да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до 
Лилјана Трајковска во Прилеп на ул. "11 Октомври" бр. 
109-а.             (1828) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште построено на  КП бр. 
420/19, план 6, на место викано "Црквиште" нива трета 
класа, со вкупна површина од 432м2, во К.О. Волково, 
сопственост на Трајче Трајчевски од Скопје, според Посе-
довен лист број 1076 за К.О. Волково, за цена од 320,00 
денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на ог-
ласот 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 Мери Весова, на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.            (1861) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот - идеален дел од 1/2 (една 
половина) од стан во зграда на ул. "Радика" која лежи на 
К.П. број 621, зграда 1, влез 4, кат 2, со површина од 44м2 
и балкон со вкупна површина од 3м2 и подрум со вкупна 
површина од 5м2 по Имотен  лист бр. 27350 за К.О. Кар-
пош како сопственост на продавачот Пандил Николовски 
со стан на ул. "А. Македонски" бр. 30б за продажна цена 
од 720.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено 
купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето  на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до 
нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
22.             (1845) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 
нива на КП бр. 4389, во м.в. "Горно Садово"класа 3, во по-
вршина од 2479м2, заведена во Имотен лист број 13134 за 
КО Прилеп, за цена од 50.000,00 (педесет илјади) денари, 
сопственост на Челоски Горан од Прилеп, нас. "Точила 2" 
Д1/1-12. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоре наведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.             (1985) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 
бр. 1323, пл. 004, ск. 015, м.в. "Куралница Трсја",  класа 7, 
со површина од 2215м2 за цена од 20.000,00 денари, заве-
дено во Имотен лист број 1070, за КО Ваташа, сопстве-
ност на Горчо Јанќиев од Кавадарци ул. "Шишка" бр. 25. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
право на првенство на купување имаат заедничките сопс-
твеници, сосопствениците и соседите кои граничат со зем-
јиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку 
се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Гр-
ков од Кавадарци со седиште на ул "7-ми Септември" бр. 
41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување.(1986) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 
бр. 912, пл. 004, ск. 010, м.в. "Калница", класа 5, со повр-
шина 4235м2 за цена од 90.000,00 денари заведено на Имо-
тен лист број 1454 за КО Ваташа, сопственост на Ангел 
Богев од с. Ваташа Кавадарци ул. "Страшо Пинџур" бр. 
110. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
право на првенство на купување имаат заедничките сопс-
твеници, сосопствениците и соседите кои граничат со зем-
јиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку 
се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 
30 дена од објавувањето  на огласот до нотарот Кирил Гр-
ков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 
41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување.  

         (1987) 
___________ 

 
Се продава градежно земјиште и тоа: неплодно К.П. 

бр. 460, К.П. бр. 462/1 и К.П. бр. 462/3 на  ул. " Наум Бо-
жиновски" во К.О. Ресен, заведени во сопственост на ли-
цето Абединов Алушов Бајрам од Ресен за вкупна цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максут од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 
67, Ресен.                     (1989) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-
штина Долни Дисан. Парцела бр. 1606 во место викано 
"Белград" Интензивно лозје со површина од 5411 м2 во 
Катастарска општина Долни Дисан. Парцела бр. 1607 во 
место викано "Белград" Пасиште со површина од 4718 м2 
во Катастарската општина Долни Дисан. Парцела 1608 во 
место викано "Белград" Пасиште со површина од 1261 м2 
во Катастарска општина Долни Дисан, сопственост на Со-
колов Никола од Кавадарци ул. "Мара Димова" бр. 8. Це-
на на продажба 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
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"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
138.                                                                  (32736) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 1251, 

план 5, скица 9, МВ "Мочара", класа 3 со површина од 901 
м2, во КО Мрзенци, сопственост на Попов Петар од Гевге-
лија за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на по-
нудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. 
"Скопска" бр. 6 во Гевгелија.      
(32747) 

                                                              

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, ( заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен вес-
ник на РМ", писмено се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 

1017 нива од 5 класа на м.в. "ЛАГОВИ" во површина од 
2076 м2 запишана во П.Л. бр. 40 за К.О. Здуње сопстве-
ност на Шаини Саит Ирфан, Шаини Садик Муџаит и Ша-
ини Саит Мурсел сите од с. Здуње за купопродажна цена 
од 190.000,00 (сто деведесет илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен вес-
ник на Република Македонија", писмено се изјаснат за 
прифаќањето на понудите. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                     (32737) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 479, план 

2, скица 3, викано место "Бел Бунар", култура нива, класа 
6, со површина од 1027 м2 запишано  во поседовен лист 
бр. 154 за К.О. Крушопек, сопственост на Мамути Азбија, 
за цена од 143.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 
68 (барака 6), Карпош, Скопје.  

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО "Глишиќ", КП. 

бр. 663, план 005, скица 004, место викано "Долот", култу-
ра-лозје, класа 1, со вкупна површина од 1.104 м2; сопс-
твеност на Костадинка Ристовска од Кавадарци, евиденти-
рано во Имотен лист бр. 1404, издаден од Државен завод 
за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 250,00 денари за еден м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 

"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                            (32783) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 

27/105 нива од 7 класа на м.в. "ОГРАДА" во површина од 
1500 м2 запишана во П.Л. бр. 68 за К.О. Дебреше сопстве-
ност на Каримани Ремзи Абдулџемил од с. Дебреше за ку-
попродажна цена од 270.000,00 (дветсо седумдесет илјади 
денари). 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                     (32784) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 1 

(вон)", К.П. бр. 5312, дел 8, план 010, скица 010, место ви-
кано "Домовица", катастарска култура-нива, класа 6, со 
вкупна површина од 412 м2,  сопственост на Јордан Ѓелов 
од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 34 изда-
ден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                            (32785) 

___________ 
 
Се продава недвижност: КП 142, за КО Буково, во по-

вршина од 3596 м2 подробно опишани во ПЛ 32 за КО Бу-
ково сопственост на Божидар Главевски од Битола, за 
вкупна купопродажна цена од 620.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предим-
ство на купување и тоа сопственици, заеднички сопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 
Битола.                                                         (32786) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 

на сите субјекти со право на првенствено купување, сопс-
твеникот Стевковиќ Анѓелко од Скопје, им нуди на про-
дажба: нива 5 класа, од вкупно 5879 м2, устроена на КП 
2527, пасиште 4 класа од вкупно 475 м2 устроено на КП 
2528, нива 5 класа од вкупно 340 м2, устроена на КП 2529, 
нива 5 класа од вкупно 8378 м2, устроена на КП 2536, ни-
ва, 3 класа од вкупно 6160 м2, устроена на КП 2536, па-
сиште 4 класа од вкупно 1420 м2, устроено на КП 2537, 
пасиште 4 класа од вкупно 2060 м2, устроено на КП 2538, 
пасиште 4 класа од вкупно 1180 м2, устроено на КП 2540, 
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нива 7 класа од вкупно 800 м2, устроена на КП 2542, нива 
7 класа од вкупно 905 м2, устроена на КП 2543, се на план 
013, сите во в.м. "Лопушани", сите упишани во ИЛ 48 за 
КО Побожје за вкупна купопродажна цена од 1.400.000,00 
денари под следните услови: 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 
договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на про-
мет и трошоците за преносот на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма 
да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадинов-
ска, ул. "Џон Кенеди" б б, Скопје, во рок од 30 дена 
сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.          
(805) 

                                                                        Пасош бр. 1169126 на име Дритон Лимани, с. Лојане, 
Куманово.                                                                      (1856) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 

на сите субјекти со право на првенствено купување, сопс-
твеникот Стевковиќ Анѓелко од Скопје, им нуди на про-
дажба нива 4 класа, од вкупно 4679 м2, устроена на КП 
2539, план 013, викано место "Лопушани", упишана во ИЛ 
48 за КО Побожје за цена од 120.000,00 денари под след-
ните услови: 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 
договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на про-
мет и трошоците за преносот на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма 
да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадинов-
ска, ул. "Џон Кенеди" б б, Скопје, во рок од 30 дена 
сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.      
(814) 

      
Пасош бр. 1231393/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Кајевиќ Хамдија, ул. "Дрварска" бр. 86, Скопје.  (2088)                                                                        Пасош бр. 209468/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Бајрами Сали, ул. "В. Чернодримски" бр. 96, Скопје.  __________________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1390477 издаден на име Треноска Миланка, 

ул. "Гоце Делчев" бр. 182, Охрид.  
Пасош бр. 827282/96 издаден од УВР-Тетово на име Ос-

мани Харнихат, ул. "Р. Цониќ" бр. 99, Тетово.(1796) 
Пасош бр. 1315225/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Самедин Суљејмани, с. Ново Село 1, Тетово.       (1811)  
Пасош бр. 0428762 издаден од УВР-Скопје на име Јашар 

Сенат, ул. "Ѓ. Пенков" бр. 22-б, Скопје.        (1830) 
Пасош бр. 1158312 издаден од УВР-Скопје на име Ад-

нан Рушан, ул. "Ресенска" бр. 5/2-8, Скопје.    (1843) 
Пасош бр. 1324829/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Љачи Џељаљ, ул. "1" бр. 58, с. Кондово, Скопје. (1900)  
Пасош бр. 978610/97 издаден од УВР-Куманово на име 

Идризи Сизан, с. Слупчане, Куманово.          (1906) 
Пасош бр. 1158324/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Ставилец Арбен, ул. "Струмичка" бр. 6/3-б, Скопје.   
           (1908) 
Пасош бр. 1074490/98 издаден од УВР-Велес на име 

Адилов Сали, с. Г. Јаболчиште, Велес.                  (1917)   
Пасош бр. 1218957/99 издаден од УВР-Скопје на име Зе-

ка Емини, с. Арачиново, Скопје.                         (1927) 
Пасош бр. 1047439 издаден од УВР-Тетово на име Баки-

ја Арун, с. Г. Речица, Тетово.                          (1936) 
Пасош бр. 702919/95 издаден од УВР-Скопје на име 

Велков Велко, ул. "Б. Боцевски" бр. 7, Скопје.   (1943) 
Пасош бр. 177538/94 издаден од УВР-Куманово на име 

Зенуни Салим, с. Слупчане, Куманово.          (1946) 
Пасош бр. 735836/95 издаден од УВР-Тетово на име Су-

лејмани Јахија, с. Боговиње, Тетово.                 (1963) 
Пасош бр. 1282130 издаден од УВР-Гостивар на име 

Нуредин Игбале, с. Форино, Гостивар.                  (1972) 
Пасош бр. 1334780/00 на име Цури Сулејман, ул. "Јајце" 

бр. 89, Скопје.                                                 (1988) 

Пасош бр. 634033 издаден од УВР-Скопје на име Миф-
тар Садрији, ул. "Бајрами Шабани" бр. 59, Скопје.   
          (1996) 
Пасош бр. 1269812 на име Ала Ферит, с. Горно Татеши, 

Струга.                                                           (1724)  
Пасош бр. 171441 на име Ала Рамадан, с. Горно Татеши, 

Струга.                                                                (1727) 
Пасош бр. 1656254 на име Митев Јован, Гевгелија.   
           (2018) 
Пасош бр. 1390478 на име Котески Трајко, ул. "Гоце 

Делчев" бр. 182, Охрид.                                              (1514) 

Пасош бр. 1309105 на име Назиф Амети, с. Д. Палчиш-
те, Тетово.                                                             (1664) 
Пасош бр. 1403593 на име Назим Мемети, Гевгелија.  
                                                                                      (2064) 
Пасош бр. 985214 на име Ивановски Филип, ул. "Иван 

Милутиновиќ", Битола.                                 (2014) 
Пасош бр. 1130088 издаден од УВР-Струмица на име 

Диттрицх Атман, ул. "5-ти Ноември" бр. 128, Струмица. 
           (2078) 
Пасош бр. 1482759 на име Изаири Аслан, с. Боговиње, 

Тетово.                                                       (1852) 
Пасош бр. 1350496 на име Абази Бесник, Гостивар.  
           (2083) 
Пасош бр. 982427 издаден од УВР-Куманово на име Фа-

диљ Јаји, с. Черкеско Село, Куманово.             (2087) 

           (2002) 
Пасош бр. 1124513/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Стрезоски Илија, ул. "4-ти Јули" бр. 5, Скопје.    (2004) 
Пасош бр. 489586/94 издаден од УВР-Куманово на име 

Јусуфи Хајрија, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 7, Куманово.  
          (2005) 
Пасош бр. 1020848/97 издаден од УВР-Скопје на име 

Агим Куртиши, ул. "158" бр. 14, Скопје.                (2006) 
Пасош бр. 1005192 издаден од УВР-Скопје на име Бучи 

Јусуф, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје.    (2007) 
Пасош бр. 1291519 издаден од УВР-Скопје на име Бучи 

Муртез, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје. (2008) 
Пасош бр. 1291520 издаден од УВР-Скопје на име Бучи 

Мељеса, ул. Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје.  (2009) 
Пасош бр. 1098959 издаден од УВР-Скопје на име Коле-

ќески Горан, ул. "П. Одреди" бр. 74/21, Скопје.     
           (2013) 
Пасош бр. 1253202 издаден од УВР-Скопје на име 

Мирчевска Марија, ул. "Рузвелтова" бр. 52/1-4, Скопје.  
          (2015) 
Пасош бр. 0789996 издаден од УВР-Скопје на име Не-

делковски Тоде, ул. "Црногорска" бр. 49-б, Скопје.  
           (2019) 
Пасош бр. 1031538/97 издаден од УВР-Скопје на име 

Хаса Шчипе, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-18, Скопје.(2047) 
Пасош бр. 060001/93 издаден од УВР-Скопје на име Ди-

митар Станковски, ул. "П. Јанчевски" бр. 10-а, Скопје.  
          (2056) 
Пасош бр. 1474074/00 издаден од УВР-Тетово на име 

Бејтулаи Гани, ул. "И. Л. Рибар" бр. 57, Тетово.  (2065)   
Пасош бр. 1173696/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Хасип Бајрами, с. Бојане, Скопје.                            (2073) 
Пасош бр. 1110042 издаден од УВР-Виница на име Мус-

тафова Јуксел, ул. "И. Л. Рибар" бр. 35, Виница.    
           (2069) 
Пасош бр. 0525466 на име Василески Александар, ул. 

"Питу Гули" бр. 82, Охрид.                                 (1512) 
Пасош бр. 1523255 издаден од УВР-Скопје на име Личи-

на Сеат, ул. "Ќојлија", Скопје.                        (2130) 
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Пасош бр. 1013224 издаден од УВР-Скопје на име Близ-

наковски Слободан, ул. "Ф. Бајрам" бр. 43, Скопје. 
          (2100) 
Пасош бр. 1339950 издаден од УВР-Гостивар на име 

Мустафи Дешира, ул. "А. Гаши" бр. 7, Гостивар.(2108) 
Пасош бр. 678499/95 издаден од УВР-Скопје на име 

Павловска Љубица, ул. "Н. Тесла" бр. 18/1-7, Скопје.  
           (2111) 
Пасош бр. 1192990 издаден од УВР-Скопје на име Јакуп 

Мустафа, ул. "Чолепек" бр. 15, Скопје.      (2118) 
Чекови од тековна сметка бр. 04272861 од бр. 0002000-

608938 до бр. 0002000608943 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје, на име Ѓорѓиевска Светлана, Скопје. 
Чек од тековна сметка бр. 7749377 со бр. 0003006141904 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје, на име Шеф-
шет Хаџа, Скопје.                                         (429) 
Чек од тековна сметка бр. 3882115 со бр. 0012001592397 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Пав-
ловски Димитрија, Скопје.        (636) 
Чек од тековна сметка бр. 585527 со бр. 3189176 издаден 

од КИБ-Куманово на име Исмаиловски Џемко, Куманово.          
(753) 

                                                              Работна книшка на име Венко Глигоров, Скопје.    

Чек од тековна сметка бр. 230934 со бр. 5580864 издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевска 
Марија, Скопје.                                                       (1)  
Чекови од тековна сметка бр. 13992136 од бр. 4105087 

до бр. 4105090 издадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Стоилковски Атанас, Скопје.            (20) 
Чекови од тековна сметка бр. 13086588 од бр. 595453 до 

бр. 595458 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Стеваноска Љубица, Скопје.            (476) 
Чекови од тековна сметка бр. 8971321 од бр. 508177 до 

бр. 508183 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Шорко Дунава, Скопје.                      (479) 
Чекови од тековна сметка бр. 1529461 со бр. 3303371, 

3303372 и 3303373 издадени од КИБ-Куманово на име 
Димовски Миливоје, Куманово.                                (747) 
Чекови од тековна сметка бр. 00672493 од бр. 0002000-

596606 до бр. 0002000596621 издадени од Комерцијална 
банка Ад Скопје на име Костиќ Лидија, Скопје.         

             (767) 
Работна книшка на име Наим Бислими, с. Арачиново, 

Скопје.                                                       (426) 
Работна книшка на име Бајрам Садики, Скопје.(450) 
Работна книшка на име Славова Васка, Скопје. (451)   
Работна книшка на име Горан Гурмешевиќ, Скопје  
             (452) 
Работна книшка на име Сековски Станислав, Скопје.  

            (453) 
Работна книшка на име Сековска Билијана, Скопје. 
             (454) 
Работна книшка на име Стефановиќ Радомир, Скопје. 

             (455) 
Работна книшка на име Емруш Садики, с. Брест, Скопје. 

             (456) 
Работна книшка на име Суат Зимери, Скопје.    (457) 
Работна книшка на име Тодоровски Тони, Скопје. 
             (458) 
Работна книшка на име Стефковска Аналазе, Скопје.  

            (459) 
Работна книшка на име Шериф Алије Рамадани, с. Син-

гелиќ, Скопје.                                                          (460) 
Работна книшка на име Менсур Рамани, с. Студеничани, 

Скопје.                                                                   (461) 
Работна книшка на име Марковски Златко, Скопје.  
             (463) 
Работна книшка на име Идавер Јусуфи, с. Брест, Скопје. 

             (468) 
Работна книшка на име Митевска Лилјана, Скопје.   
             (617) 
Работна книшка на име Здравевски Богдан, Скопје. 
             (618) 

Работна книшка на име Драгољуб Захаровиќ, Скопје.  
            (619) 
Работна книшка на име Менка Стевковска, с. Ржанича-

но, Скопје.                                                              (620) 
Работна книшка на име Верица Томовска, с. Стајковце, 

Скопје.                                                         (621) 
Работна книшка на име Љупчо Рајчевски, Скопје.  
             (622) 
Работна книшка издадна од Битола на име Белчовска 

Ленка, Скопје.                                            (687) 
Работна книшка на име Апостоловски Стефан, Скопје. 

             (688) 
Работна книшка на име Стојменовиќ Драги, Скопје. 
             (689)  
Работна книшка на име Петровски Влатко, Скопје.  
             (690) 
Работна книшка на име Таип Рамани, с. Брест, Скопје. 

             (696) 
Работна книшка на име Јованоски Горан, Скопје.   
             (696) 

             (705) 
Работна книшка на име Адеми Рефике, Скопје. (901) 
Работна книшка на име Феми Куртеши, Скопје.(902) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Емруш Алиј-

а, Скопје.                                                                  (15) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Саметула 

Кадри, Скопје.                                               (16) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓорчевски 

Боби, Скопје.                                                (18) 
Воена книшка на име Стојчевиќ Ванчо, Скопје.(464) 
Воена книшка на име Анѓелко Павловски, Скопје.   
             (465) 
Воена книшка на име Авдиовски Сенат, Скопје.(466) 
Воена книшка на име Димитриевски Зоран, Скопје. 
             (467) 
Воена книшка на име Спасовски Момчило, Скопје.  
             (469) 
Воена книшка на име Давидов Мирољуб, Скопје.   
             (470)                              
Воена книшка на име Амет Али, Скопје.             (471) 
Воена книшка на име Незир Енвер, Скопје.        (472) 
Воена книшка на име Богатинов Борче, Скопје.(473) 
Воена книшка на име Андреев Звонко, Скопје. (474) 
Воена книшка на име Драган Жуличек, Скопје. (475) 
Воена книшка на име Аксиќ Горан, Скопје.        (627) 
Воена книшка на име Сашо Атанасовски, Скопје.  
             (628) 
Воена книшка на име Тодевски Чедомир, Скопје.   
             (629) 
Воена книшка на име Зекир Иљаз, Скопје.         (630) 
Воена книшка на име Мемед Узеир, Скопје.       (631) 
Воена книшка на име Горан Илиевски, Скопје.  (707) 
Воена книшка на име Стојковски Иван Блажо, Скопје.

             (710) 
Воена книшка на име Поповски Сашко, Скопје.(903) 
Свидетелство за завршено средно образование издадено 

од "Лазар Танев" Скопје на име Гаџовски Дејан, Скопје.                             
(716) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од гимназија 

"Зефљуш Марку" Скопје на име Музафер Амити, Скопје.                             
(724) 
Свидетелство за 3 и 4 година на име Амити Нусрет, Ско-

пје.                                                                             (729) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Ѓорѓи Пулевски" 

Скопје на име Мирчевски Мартин, Скопје.   (484) 
Ученичка книшка издадена од гимназија "Ј. Б. Тито" 

Скопје на име Линан Леа, Скопје.                 (634) 
Индекс бр. 4568 издаден од Технолошки факултет-Ско-

пје на име Пројков Борче, Струмица.               (477) 
Индекс бр. 36331 издаден од Правен факултет-Скопје на 

име Димитрова Билјана, Скопје.                 (8) 
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Дозвола АДР бр. 620 издадена од Министерство за сооб-

раќај и врски Скопје на име Симоновски Климе, Струга.                                    
(905) 

                                         
1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите. 

Диплома издадена од средно училиште "Коце Металец" 
Скопје на име Есат Северџан, Скопје.            (632) 
Диплома за завршен 3-ти степен издадена од ЕТУЦ 

"Михајло Пупин" Скопје на име Јованоски Горан, Скопје.        
(738) 

                                                                     

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба 
од претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација врз основа на 
која ќе се оцени способност на понудувачите за извршува-
ње на предметната набавка. Девизно штедна книшка бр. 930059 издадена од Тутун-

ска банка АД Скопје на име Арсовски Анон, Скопје.   
            (640) 
Даночна картичка бр. 5030993108124 издадена од Упра-

ва за приходи-Скопје на име ТП "Шар", Скопје.         
             (448)  
Даночна картичка бр. 4030001413733 издадена од Упра-

ва за приходи Скопје на име"ШЕКЕРСОН" Скопје.  
            (449) 
Даночна картичка бр. 5030996141475 издадена од Упра-

ва за приходи-Скопје на име Васил Димишков-адвокат, 
Скопје.                                                             (684) 
Даночна картичка бр. 5030968141484 издадена од Упра-

ва за приходи-Скопје на име Драган Димишков-адвокат, 
Скопје.                                                             (686) 
Даночна картичка бр. 4030994211987 издадена од Упра-

ва за приходи-Скопје на име "ОМНИКОМ" Скопје.    
            (907) 
Даночна картичка бр. 4030997354908 издадена од Упра-

ва за приходи Скопје на име Здружение на инвалидските 
пензионери на општина Карпош, Скопје.(14) 
Тркалезен печат на име Јавно водостопанско претприја-

тие "ТИКВЕШКО ПОЛЕ" Кавадарци, Кавадарци.   
            (639) 
__________________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за 

јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за финансии, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерс-

твото за финансии на Република Македонија, со седиште 
на ул."Даме Груев"бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање до-
кументација за претходно утврдување на подобност (прет-
квалификација) на понудувачите како можни носители на 
набавка, односно, за изведба на: 

- јакострујни инсталации на објектот на Министерс-
твото за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југо-
банка), и тоа пооделно: 

- Трафостаница; 
- Дизел агрегати; 
- Електрична инсталација и панично осветлување. 
1.3. На Ограничениот повик има право да  достави 

пријава секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста 
која е предмет на набавката. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на пону-
дувачи кои склучиле договор за деловно техничка сора-
ботка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да 
ја достави потребната документација која задолжително 
треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно на-
ведена во точката 3 од овој оглас. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката - изведба на ја-
кострујни инсталации наведени во точката 1.2. на овој ог-
лас, на објектот на Министерството за финансии ("Банка 
за надворешна трговија" Југобанка). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-

ВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават 
документација согласно со член 35 од Законот за јавни на-
бавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот( име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за из-
минатите 3 (три) години; 

3.3. Техничко - технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои рас-

полага понудувачот; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набавка-

та. 
3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Цен-

тралниот регистар согласно со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за 
содржината на документот за бонитет "Службен весник на 
РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен 
суд - оддел за прекршоци) не постар од шест месеци од 
денот на издавањето; 

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет 
на набавката да биде заокружена); 

3.8. Список на изведени работи од ист вид во послед-
ните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност 
на работите и инвеститорите (референтна листа); 

3.9. Список на вклучени технички лица ( име, презиме 
и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната струч-
ност за изведување на работите кои се предмет на набав-
ката (дипломи, сертификати и сл.); 

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната пону-
дена опрема е во согласност со стандардите на Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во Република Македонија. 

3.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презентаци-
ски материјал, за одреден вид на работа (доколку распола-
га). 
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Бараните документи треба да бидат доставени во ори-
гинален примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста 
кој може да се достави како копија. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Рокот за доставување на пријавите (документаци-

јата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето 
во огласот на Ограничениот повик бр. 2/02. 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе прис-
тигнат во архивата на Министерството за финансии по ис-
текот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени спо-
ред барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несо-
одветно комплетирани нема да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да но-
си ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен по-
вик. Пликовите не треба да содржат никакви ознаки со 
кои би можеле да се идентификуваат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласно 
со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се доста-
ват преку пошта, на адреса ул."Даме Груев" бр. 14, или да 
се предадат во архивата на Министерството за финансии 
на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). Дополни-
телни информации на тел: 112-158. 

                                             Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за здравство, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик број 03/2002 е Ми-

нистерството за здравство, со седиште на ул."50-та Диви-
зија" бр. 6. 

2. Предмет на набавка: 
2.1. Изградба на нова амбуланта во с. Босилово-Меди-

цински центар - Струмица. 
2.2. Изградба на нова амбуланта во с. Нов Дојран - Ме-

дицински центар - Гевгелија. 
2.3. Реконструктивен зафат на амбуланта во с. Стоја-

ково - Медицински центар - Гевгелија. 
2.4. Изградба на нова амбуланта во населба Превалец - 

Медицински центар - Велес. 
2.5. Реконструкција на објект со намена за функција на 

амбуланта во с. Идризово - Здравствен дом - Скопје. 
3. Набавката е делива. 
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
5. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
5.2. Цени на секоја позиција за набавка според проек-

тот од тендерска документација како и вкупната цена со 
сите давачки; 

5.3. Рок на извршување на работите; 
5.4. Начин на плаќање; 
5.5. Фактор за непредвидени работи. 
 
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Доказ дека понудувачот е регистриран за вршење 

на градежна дејност; 
6.2. Документ за бонитет на понудувачот; 

6.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај; 
6.4. Доказ дека нема забрана за вршење на дејност; 
6.5. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди 

банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на по-
нудата доколку понуди услов за авансно плаќање; 

6.6. Изјава дека е во состојба да обезбеди банкарска 
гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата зара-
ди обезбедување на исполнување на договор; 

6.7. Доказ за техничка и кадровска опременост на по-
нудувачот; 

6.8. Список на главни испораки и изведување на гра-
дежни работи во областа на здравството; 

6.9. Сите документи да бидат доставени во оригинал 
или копија заверена од нотар. 

 
7. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
7.1. Тендерската документација може да се подигне во 

Министерството за здравство секој работен ден, во време 
на траењето на повикот; 

7.2. Пред подигање на тендерската документација по-
нудувачот треба да уплати 6.000,00 денари неповратен на-
домест на:  

- Трезорска сметка - 100000000063095; 
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119; 
- Приходна шифра - 723819-12; 
- ЕДБ - 4030990253804; 
- Депонент на : Народна банка на РМ. 
Покрај доказ за уплатените парични средства, понуду-

вачот за да ја подигне документацијата потребно е да дос-
тави и писмено барање составено на меморандум за поди-
гање на истата. 

 
8. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
- цена; 
- квалитет; 
- рок на изведба; 
- гаранција; 
- начин на плаќање. 
 
9. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
9.1. Целокупната документација се доставува во затво-

рено плико, на кое на предната страна треба да стои: "не 
отворај" и "Пријава за јавен повик број 03/2002". 

9.2. Повикот трае 15 дена од денот на објавувањето, 
односно заклучно до ден 08.02.2002 година кога и понуди-
те треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на 
Министерството за здравство, а отворањето на понудите 
ќе се одржи на ден 11.02.2002 година во просториите на 
Министерството  за здравство во присуство на понудува-
чите. 

9.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Министерство за здравство ул."50-та 
Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - 
контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201. 

9.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

9.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, како и оние што не се изработени според бара-
њата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

 
                                             Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, повторно објаву-
ва 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6197/2 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка се хируршки конци, за потреби-

те на јавните здравствени организации во Република Ма-
кедонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на матери-
јалите што се предмет на набавката дадени се во тендер-
ската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за  здравствено осигурување на Маке-
донија, соба бр. 15, ул."50 Дивизија" бр. 6-Скопје, секој 
работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 
1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување на 
Македонија, со назнака за тендерска документација. Дано-
чен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македон-
ска банка на Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-
гистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за 
лекови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен по-
вик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот 
на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на на-

бавката ќе се врши сукцесивно според потребите на нара-
чателот. 

 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на материјали-

те што се нудат; 
- производител и земја на потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-

ник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето 

да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 
 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-

нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 

претходниот период; 
- опис и технички постројки на понудувачот (магацин-

ски простор и расположиви средства за транспорт); 
- посочување на вклучени технички (стручни) лица за-

должени за материјалите што се нудат. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

 
 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на 
дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузив-
ни или овластени дистрибутери од производителот со чии 
производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во 
оригинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат 
да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик; 

- најмалку една година рок на употреба од денот на ис-
пораката (исправност и употребливост); 

- сертификат за квалитет; 
- сертификат за продажба. 
 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 

за јавни набавки. 
3.Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" бр. 6, 
преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на 
Комисијата на лице место најдоцна до 11.02.2002 година 
до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како битен 

предуслов за натамошно разгледување и одлучување на 
финансискиот дел од понудата ќе ги цени комисија на ку-
пувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

 
ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и га-

ранција во вид на депозит или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уп-
лаќа на горенаведената жиро сметка, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-6197/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отвора-
њето на понудите. 

 
РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 11.02.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 11.02.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" 
бр. 6, голема сала на III кат. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-

каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на ро-
кот, како и тие што не се изработени според пропозициите 
и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер доку-
ментацијата, нема да бидат разгледувани. 
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3. Заради полесна обработка на податоците сите пону-
дувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската доку-
ментација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

                                             Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки, Ко-

мисијата за јавни набавки на ЈЗО Клинички центар Скоп-
је, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Ограничениот повик бр. 2/2002 е 

ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17. 
1.2. Предмет на повикот е прибирање на документаци-

ја за претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те, како можни носители на изведба на нов објект - Кли-
ника за гинекологија и акушерство. 

1.3. Набавката не е делива. 
1.4. Повикот е јавен, анонимен, со право на учество на 

сите домашни и странски правни и физички лица регис-
трирани за вршење на ваква дејност. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која по-

нудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на рабо-
та - предмет на набавка. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со подато-
ци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овлас-
тени потписници. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, 
согласно Законот за трговски друштва заверена копија од 
страна на нотар. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-
ката и економската способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде 
оригинал или заверен од страна на нотар. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека врз него 
не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на 
дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на но-
тар). 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека врз него 
не е поведена стечајна постапка и ликвидација (во ориги-
нал или заверена од страна на нотар). 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведби во 
последните 10 години, со износи, датуми и нарачатели, ка-
ко и доказ за извршени работи во договорениот т.е. пред-
виден рок. 

2.8. Доказ за техничко-технолошки бонитет: доказ за 
расположива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на изведбата. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.10. Наведување на кооперанти, за кои се бара рефе-
рентна листа, кадровска опременост, техничка опреме-
ност, како и договор за деловно техничка соработка со на-
ведените кооперанти. 

2.11. Изјава дека е во состојба да обезбеди банкарска 
гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на набав-
ката. 

2.12. Пријавите на странските понудувачи треба да би-
дат преведени на македонски јазик од страна на овластен 
судски преведувач. 

 
 
 
 

3. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 

3.1. Целокупната документација се доставува во затво-
рен коверт, на кое на предната страна треба да стои "не 
отворај Ограничен повик бр. 2/2002". 

3.2. Краен рок за доставување на пријавите е заклучно 
со 07.02.2002 година кога и пријавите треба да бидат 
пристигнати/предадени во архивата на ЈЗО Клинички цен-
тар Скопје, а отворањето на пријавите ќе се изврши на 
08.02.2002 година во 12.00 часот во Управата на ЈЗО КЦС. 

3.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават 
на следната адреса: ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 
"Водњанска" бр. 17, Скопје или во архивата на Клинички-
от центар Скопје. 

3.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристиг-
натите понуди ќе го изврши Комисијата за јавни набавки, 
без присуство на понудувачите. Понудувачите кои ќе би-
дат претквалификувани ќе бидат поканети да подигнат 
тендер документација и да достават своја понуда. 

3.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, како и оние кои не се изработени според бара-
њето на Ограничениот повик, нема да се разгледуваат. 

3.6. Дополнителни информации на тел. 147-664. 
 
    Комисија за јавни набавки  

___________ 
 

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 

Република Македонија 
 

Проект за Транспортен Сектор 
 

ПОВИК ЗА ПОНУДИ 
 
МУЛТИПЛЕКСНА ОПРЕМА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

СЕКЦИЈА ТАБАНОВЦИ � СКОПЈЕ  
� ГОСТИВАР 

 
Датум на објавување на ПЗП: 28 јануари 2002 
Заем број 4439МК 
ПЗП број: МУЏ 2001/1 
 
а) Овој повик за понуди следи по Генералното Сооп-

штение за набавка за овој проект објавено  во Девелоп-
мент Бусинесс, објава бр. 506 од 16 март 1999 година. 

б) Република Македонија доби заем од Меѓународна 
банка за обнова и развој за трошоците на Проектот за 
транспортен сектор, и е со намера да намени дел од срес-
твата од овој заем за плаќања  од договорот за мултиплек-
сна опрема за железничката секција Табановци � Скопје � 
Гостивар. 

ц) ЈП Македонски Железници РЕ (понатаму во тек-
стот: вработувач) сега повикува на  запечатени понуди од 
подобни Понудувачи (сите оние од подобни држави дефи-
нирани во Гуиделинес: Процурентмент ундер ИБРД Ло-
анс анд ИДА Цредитс, Јануарѕ 1995, Ревидиран во јануари 
и август 1996 и септември 1997 и јануари 1999, понатаму 
во текстот: ИБРД Гуиделинес фор Процуремент) за набав-
ка и инсталација на телекомуникациска опрема која ќе 
овозможи поврзување на железничките објекти во Маке-
донија во единствена мрежа. Предмет за реализација се: 

- Набавка на: 
 - СДХ мултиплексна опрема 
 - Пристапна мултиплексна опрема 
 - Синхронизациска опрема  
 - ТМН опрема 
 - Мерна опрема (Опција) 
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- Инсталација и комисионирање на завршената работа 
на лице место; 

- Обука на персоналот од Вработувачот за комисиони-
рање и одржување на испорачаната опрема. 

Вработувачот ќе прифаќа само комплетни системски 
Понуди. 

Периодот за испорака е максимум 8 (осум) месеци.  
д) Лицитацијата ќе се одвива преку меѓународна кон-

курентска лицитациона процедура одредена со Упатство-
то на Светска Банка: Набавки со заеми на ИБРД и ИДА 
кредити,  и е отворена за сите понудувачи од подобни зем-
ји како е одредено во упатството.  

е) Заинтересираните квалификувани понудувачи  мо-
жат да добијат понатамошни информации кај: 

 
Работодавач: 
Г-дин Владимир Соколовски 
 
ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
за Г-дин Владимир Соколовски 
Железничка 50 б 
П.Фах 543 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: +389-2-227-903 
Факс: +389-2--462-330 
Работно време: 08:00 - 15:00 
 
Официјално лице за контакт со клиентите: 
Г-дин Зоранчо Панчевски 
 
ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
за Г-дин Зоранчо Панчевски 
III Македонска бригада бб  
П.Фах 543 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: +389-2-228-009 
 +389-70-349-278 
Факс: +389-2-228-009 
Работно време: 08:00 - 15:00 
е-маил: инвестицииЖмзцом.мк 
 
Пројект Менаџер: 
Г-дин Ристо Трајчевски 
 
ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
за Г-дин Ристо Трајчевски 
III Македонска бригада бб  
П.Фах 543 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: +389-2-230-363 
 +389-70-351-889 
Факс: +389-2-230-363 
Работно време: 08:00 - 15:00 
е-маил: инвестицииЖмзцом.мк 
 
Адресата на која што може да се побараат дополнител-

ни објасненија е: 
Г-дин РистоТрајчевски 
III Македонска бригада бб  
П.Фах 543 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: +389-2-230-363 
 +389-70-351-889 
Факс: +389-2-230-363 
Работно време: 08:00 - 15:00 
е-маил: инвестицииЖмзцом.мк 

ф) Комплетен сет лицитациони документи на англи-
ски јазик заинтересираните понудувачи може да  купат по 
поднесување  писмено барање до  адресата на официјал-
ното лице за контакт со клиентите наведена погоре и по 
уплата на неповратен износ од 15.000,00 денари или во 
УС $ 200. 

 
За денарско плаќање: 
 
На име: ЈП Македонски Железници - Скопје 
 
Име на банката: Стопанска Банка А.Д.- Скопје 
 
Жиро сметка:  200000002567097 
 
Даночен број: 4030995107709 
 
За девизно плаќање (УСД): 
 
Наме оф бенфициарѕ ПЕ МАЦЕДОНИАН РАИЛ-

ЊАЅС - Скопје 
На име: ЈП Македонски Железници - Скопје 
 
Наме оф Банк: Стопанска Банка А.Д.- Скопје 
Име на банката: Стопанска Банка А.Д.- Скопје 
 
Постал аддресс Сектор за работи со стран-

ство,  
Кеј Димитар Влахов бр.4, Скопје 

Поштенска адреса Сектор за работи со странство,  
Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје 
 
Сњифт Аддресс: СТОБ МК 2Џ 
Свифт адреса: 
 
Аццоунт Но.: 25730-149 
Сметка бр: 
 
Лицитационите документи ќе бидат достапни после 28 

јануари 2002. 
Лицитационите документи ќе може да се подигнат од 

адресата на официјалното лице за контакт со клиентите по 
покажување на документ за извршена уплата. На барање, 
лицитационите документи може да се испратат и со ави-
онска пошта, но притоа не се преземаат никакви обврски 
во случај на губење или задоцнета испорака.  

Само оние странки кои што ќе ги купат лицитациони-
те документи ќе се сметаат за подобни за доставување на 
Понуди. 

г) Лицитационите документи треба да се достават до 
адресата на официјалното лице за контакт со клиентите 
најдоцна до 12:00 х. 12 март 2002. Задоцнетите понуди ќе 
бидат отфрлени.  

Сите Понуди треба да бидат придружени со гаранција 
на Понудата од 20.000 (дваесет илјади) УСД или друга 
конвертабилна валута, во форма на: 

Банкарска гаранција или неотповикливо кредитно пис-
мо издадено директно од реномирана банка, во форма да-
дена во лицитационите документи. 

Понудите ќе се отворат во присуство на претставници-
те на Понудувачите кои ќе дојдат на следната адреса во 
специфицираното време: 

Транспортен Центар (Патничка станица) 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Сала за состаноци 
Тел: +389-2-230-363 
Факс: +389-2-230-363 
Датум и час на отворањето на понудите: 12:00 х.   12 

март 2002. 
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PE MACEDONIAN RAILWAYS 
 

Republic of Macedonia 
 

Transport Sector Project 
 

INVITATION FOR BIDS 
 

MULTIPLEX EQUIPMENT FOR THE SECTION TABA-
NOVCI � SKOPJE - GOSTIVAR 

 
Date of issuance of IFB: 28 January 2002 
Loan/credit No.: 4439-MK 
IFB No.: MUX 2001/1 
 

a) This invitation for bids follows the general procure-
ment notice for this project that appeared in Develop-
ment Business, issue no. 506 of 16 March 1999. 

b) Republic of Macedonia has received a loan from the 
International Bank for Reconstruction and Develop-
ment towards the cost of the Transport Sector Project  
and intends to apply a portion of this loan to eligible 
payments under the contract for the Multiplex Equip-
ment for the railway section Tabanovci - Skopje - Gos-
tivar. 

c) PE Macedonian Railways  (hereinafter called "Emplo-
yer") now invites sealed bids from eligible Bidders (all 
contractors from eligible source countries as defined 
under the Guidelines: Procurentment under IBRD Lo-
ans and IDA Credits, January 1995, Revised January 
and August 1996 and September 1997 and January 
1999, hereinafter referred to as the IBRD Guidelines 
for Procurement) for the supply and the installation of 
the telecommunication equipment, which will enable 
the connection of  railway facilities in Macedonia, in a 
unique network. The scope of work shall be as fol-
lows: 

- Supply of: 
- SDH multiplex equipment 
- Access multiplex equipment 
- Synchronization equipment 
- TMN equipment 
- Measuring equipment (Optional) 

- Installation and commissioning of completed work on si-
te; 

- Employer's staff training for commissioning and mainte-
nance of the supplied equipment. 

The employer will only accept complete system bids. 
The delivery period is maximum 8 (eight) months.  

d) Bidding will be conducted through the international 
competitive bidding procedures specified in the World 
Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans 
and IDA Credits, and is open to all bidders from eli-
gible source countries as defined in the guidelines.  

e) Interested eligible Bidders may obtain further informa-
tion from and inspect the bidding docuents at the follo-
wing offices: 

 
Employer: Mr. Vladimir Sokolovski 
 
PE MACEDONIAN RAILWAYS 
Attn. Mr. Vladimir Sokolovski 
Zeleznicka 50 b 
P.O. Box 543 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 
Tel:  +389-2-227-903 
Fax:  +389-2--462-330 
Office hours: 08:00 - 15:00 
 
Client's Official: Mr. Zoranco Pancevski 
 

PE MACEDONIAN RAILWAYS  
Attn. Mr. Zoranco Pancevski 
III Makedonska brigada bb  
P.O. Box 543 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 
Tel:  +389-2-228-009 
 +389-70-349-278 
Fax:  +389-2-228-009 
Office hours: 08:00 - 15:00 
e-mail: Investicii@mz.com.mk 
 
Project Manager: Mr. Risto Trajcevski 
 
PE MACEDONIAN RAILWAYS  
Attn. Mr. Risto Trajcevski 
III Makedonska brigada bb  
P.O. Box 543 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 
Tel:  +389-2-230-363 
 +389-70-351-889 
Fax:  +389-2-230-363 
Office hours: 08:00 - 15:00 
e-mail: Investicii@mz.com.mk 
 
The address to request clarifications is as follows: 
 
Mr. RisteoTrajcevski 
III Makedonska brigada bb  
P.O. Box 543 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 
Tel:  +389-2-230-363 
 +389-70-351-889 
Fax:  +389-2-230-363 
Office hours: 08:00 - 15:00 
e-mail: Investicii@mz.com.mk 
 

f) A complete set of bidding documents in English may 
be purchased by any interested eligible Bidder on sub-
mission of a written application to the above and upon 
payment of a nonrefundable fee of US$ 200,00 (two 
hundreds United States Dollars) (or Macedonian De-
nars or equivalent amount in another freely convertible 
currency by direct deposit) in favor of: 

 
For MKD payments: 
 
Name of benficiary PE MACEDONIAN RAILWAYS - 

Skopje 
 
Name of Bank: Stopanska Banka A.D.- Skopje 
 
Giro Aacount: 200000002567097 
 
Tax No.:  4030995107709 
 
For USD payments: 
 
Name of benficiary PE MACEDONIAN RAILWAYS - 

Skopje 
 
Name of Bank:  Stopanska Banka A.D.- Skopje 
 
Postal address Sektor za raboti so stranstvo,  

Kej Dimitar Vlahov br.4, Skopje 
 
Swift address: STOB MK 2X 
 
Account No: 25730-149 
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The Bidding documents shall be avaliable after: 28 Janu-
ary 2002 

The Bidding documents may be obtained from the address 
of Client's Official after submission of an evidence of pay-
ment. If requested, the Bidding documents shall be promptly 
dispatched by airmail, but no liability can be accepted for loss 
or late delivery.  
g) Bids must be delivered to the address of the Client's 

Official, stated above, at or before 12:00 h. on 12 
March 2002. Late bids will be rejected.   

All bids must be accompanied by a bid security in an amo-
unt of US$ 20.000,00 (twenty thousand United Stated dollars) 
or an equivalent amount in a freely convertible currency in 
one of the following form: 

a bank guarantiee or irrevocable letter of credit issued di-
rectly by a reputable bank, in the form provided in the bidding 
documents 

Bids will be opened in the presence of the bidders' repre-
sentatives who choose to attend at the address and time speci-
fied bellow. 

 
Transport Center (Passenger Station) 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 
Office: Mitting Room 
Tel: +389-2-230-363 
Fax: +389-2-230-363 
 
Time and Date of Bid opening: 12:00 h on 12 March 2002 

___________ 
 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки при Управата за цивилна воз-
душна пловидба, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2001 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕДЕН 
ПОВЕЌЕ-КАНАЛЕН ДИГИТАЛЕН СИСТЕМ ЗА ТОН-

СКО СНИМАЊЕ  
(Мацедониан Воице Логгинг Сѕстем) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 27/2001 е Уп-

равата за цивилна воздушна пловидба (УЦВП) на Репуб-
лика Македонија - Скопје, ул. "Даме Груев" 1. 

1.2.1. Предмет на набавка е прибирање понуди за на-
бавка на 1 (еден) повеќе-канален дигитален систем за тон-
ско снимање (Мацедониан Воице Логгинг Сѕстем), во се 
според содржината, карактеристиките и условите дадени 
во придружната тендерска документација. 

1.2.2. Понудувачот ќе биде одговорен за изработката, 
доставувањето, пуштањето во работа и сите неопходни 
фабрички поединости како и за калибрирањето на местото 
на инсталирање и неопходното тестирање, пред приемот 
од страна на УЦВП. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите заинтересирани домашни и странски прав-
ни и физички лица. 

1.4. Постапката за повикот ќе се спроведува со Отво-
рен повик во согласност со Законот за јавни набавки на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 26/98). 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКА И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во придружната тен-

дерска документација за предметот на набавката. 
2.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на на-

бавката. 
2.3. Тендерската документација (на англиски јазик) 

може да се добие, врз основа на презентацијата на потвр-
дата за извршено плаќање на неповратна такса од 100 ЕУР 

(или еквивалентна сума изразена во слободна конверти-
билна валута) на следната адреса: Оливера Мицевска ул. 
"Даме Груев" 1, Скопје, тел: 139 300, факс: 139 365. 

2.4. Уплатата треба да биде извршена на: Натионал 
Банк оф тхе Републиц оф Мацедониа Аццоунт Но ЕУР 
0230 - 60105.73 Г со Унион Банк оф Сњитзерланд 
(СЊИФТ УБСЊЦХЗХџџџ) Ин фавор оф тхе Дирецторате 
Генерал оф Цивил Авиатион оф тхе Републиц оф Мацедо-
ниа или до: Управа за цивилна воздушна пловидба жиро 
сметка 40100-787-1882, даночен број 4030995255376, де-
понент на Народна Банка на Република Македонија. 

Во Република Македонија во МАК ДЕНАРИ, според 
официјалниот продажен курс на Народна Банка на Маке-
донија на датумот на плаќањето. 

Документите ќе бидат испратени со Брза Пошта, меѓу-
тоа никаква правна обврска нема да биде прифатена од 
страна на УЦВП за евентуално губење или доцнење во 
доставувањето на истите. 

2.5. Единствено страните кои ја набавуваат тендерска-
та документација ќе се сметаат за соодветни за да подне-
сат понуди. 

 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Доказ за минимум петгодишно искуство во дизај-

нирање и изработка на високо софистициран повеќе-кана-
лен систем за тонско снимање, користејќи ја технологија-
та стате-оф-тхе-арт. 

3.2. Референца - успешно искуство како главен наба-
вувач во изведувањето на најмалку три (3) договори за на-
бавка и инсталирање на високо софистициран повеќе-ка-
нален систем за тонско снимање во текот на последните 4 
(четири) години. 

3.3. Сите понуди мора да имаат и тендерска гаранција 
која да не биде помала од (5%) од вредноста на тендерот 
или нејзин еквивалент изразен во конвертибилна валута. 

3.4. Доказ за финансиска и економска способност - бо-
нитет од  Централниот регистар во оригинал или копија 
заверена кај нотар, и потврда од Управата за јавни прихо-
ди за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, 
не постари од шест месеци од денот на поднесувањето (за 
домашни правни и физички лица) или ревизорски извеш-
тај од реномирана ревизорска институција регистрирана 
за вршење ревизија (за странско правно или физичко ли-
це). 

3.5. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидаци-
ја и дека не му е изречена правосилна судска мерка забра-
на за вршење на дејност, со извод од судската евиденција 
или копија заверена кај нотар не постара од шест месеци. 

3.6. Извод од регистрација. 
3.7. Претставниците на понудувачите треба да доста-

ват писмено овластување за нивно учество на јавното от-
ворање. 

3.8. Целокупната документација треба да биде во ори-
гинал или заверени копии не постари од шест месеци. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
4.1. Критериум за избор на најповолен понудувач ќе 

биде односот цена/квалитет. 
4.2. Победник на јавниот повик е понудувачот кој има 

најмал однос цена/квалитет. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од страна на одговорното лице на 
понудувачот и две копии. 

5.2. Понудата и придружната документација треба да 
се достават во затворен плик кој содржи два затворени и 
запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев 
агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот 
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повикот. Тој не треба да содржи  никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набавува-
чот. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната тех-
ничка документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи 
ознаката "понуда" која ја содржи финансиската докумен-
тација. 

56. Закон за задолжување на Република Маке-
донија кај Меѓународното здружение за раз-
вој (ИДА) по Договорот за кредит за Проек-
тот за развој на деца и младинци.................... 1

57. Закон за задолжување на Република Маке-
донија со кредит кај Европската инвестици-
она банка по Финансискиот договор за гло-
бално финансирање на мали и средни прет-
пријатија и инфраструктурни проекти од ло-
калната самоуправа во износ од 20 милиона 
евра................................. 2

58. Закон за лизинг.............................................. 3
59. Закон за преземање на акционерските друш-

тва............................................................ 6
60. Закон за изменување на Законот за осигуру-

вање........................................................... 15
61. Закон за изменување на Законот за начинот 

и постапката на исплатување на депонира-
ните девизни влогови на граѓаните по кои 
гарант е Република Македонија...................... 15

62. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за хартии од вредност................... 15

63. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за облигационите односи............. 16

64. Закон за изменување и дополнување на 
Кривичниот законик..................................... 17

65. Закон за изменување и дополнување на Ца-
ринскиот закон.......................................... 17

66. Закон за дополнување на Законот за зашти-
та на лични податоци......................... 18

67. Закон за дополнување на Законот за зашти-
та на потрошувачите.......................... 18

68. Закон за дополнување на Законот за телеко-
муникациите........................................... 19

69. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Управниот одбор на ЈП "Службен 
весник на Република Македонија" - Скопје 
од редот на вработените на Јавното прет-
пријатие............................... 20

70. Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за специјализација и субспе-
цијализација на здравствените работници и 
здравствените соработници со високо обра-
зование....................................... 20

71. Календар за изменување на Календарот за 
организација и работа на основните учи-
лишта во учебната 2001/2001 година... 20

72. Календар за изменување на Календарот за 
организација на учебната 2001/2002 година 
во јавните средни училишта............... 20

  
Колективни договори  

  1. Измени и дополнувања на Колективниот до-
говор за кожарско-преработувачка индус-
трија на Република Македонија............ 20

 
6. РОКОВИ 
6.1. Краен рок за доставување на понудата е 14 февру-

ари 2002 година, 12:00 часот, локално време, на адресата 
дадена подолу. 

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши истиот ден 
во 12:30 часот, во салата за состаноци во Управата за ци-
вилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје. 
Понудите ќе бидат отворени во присуство на оние прет-
ставници на понудувачите кои ќе одберат да присуствува-
ат. 

6.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок нема да бидат разгледувани. 

Секоја понуда која не ги задоволува сите поединости 
вклучени во тендерската документација и/или не ги вклу-
чува неопходните информации кои се однесуваат на иста-
та ќе биде одбиена како несоодветна. 

Потенцијалните понудувачи можат да добијат допол-
нителни информации кај одговорното лице на следнава 
адреса: Душко Почевалиев, Комисија за јавни набавки, 
претседател, тел. +2 111 154/146 046, Управа за цивилна 
воздушна пловидба ул. "Даме Груев" 1, Скопје, Република 
Македонија. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
ЈП Македонски железници објавува исправка на Отво-

рениот повик бр. 12-2443/2 за прибирање на понуди со 
јавно отворање за набавка на машина ровокопач-натова-
рувач со минимум моќност од 100 КС објавен во весникот 
"Нова Македонија" на ден 27.12.2001 година и "Службен 
весник на Република Македонија" бр. 104 од 29.12.2001 
година. 

Исправката се однесува на пасус 3. Содржина на пону-
дата точка 3.1. каде понудувачите кон понудата задолжи-
телно покрај бараните документи да го достават и изводот 
од регистрација на дејноста согласно член 43 од Законот 
за јавни набавки. 

 
     Комисија за јавни набавки 
 

С О Д Р Ж И Н А 
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