
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 25 март 2003 
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Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
512. 
Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 
 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР, ШЕФ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ВРСКИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

ГРЦИЈА 
Се поставува 

I 
Проф. д-р Благој Ханџиски, за вонреден и ополно-

моштен Амбасадор, Шеф на Канцеларијата за врски на 
Република Македонија во Република Грција, со седи-
ште во Атина. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 2                                    Претседател 

20 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
513. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
17.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА  ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

 
1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 

Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија се пренесува правото на кори-
стење на следните моторни возила: 

- MERCEDES BENZ E 200, со регистарски број SK-
012-JH, шасија бр. WDB 210035-1B-028247, снага 100 
KW, работна зафатнина 1998 см3, боја црна 20, број на 
мотор 111942-10-069899, година на производство 1999 
година. 

- MERCEDES BENZ E 200, со регистарски број SK-
013-JH, шасија бр. WDB 210035-1А-936629, снага 100 
KW, работна зафатнина 1998 см3, боја црна 20, број на 
мотор 2111942-10-066462, година на производство 
1999 година. 

- MERCEDES BENZ E 200, со регистарски број SK-
011-JH, шасија бр. WDB 210037-1А-570235, снага 100 
KW, работна зафатнина 1998 см3, боја црна 20, број на 
мотор 111970-12-094346, година на производство 1999 
година. 

2. Примопредавањето да се изврши помеѓу Мини-
стерството за одбрана и Службата за општи и заеднич-
ки работи на Владата на Република Македонија. 

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

 
      Бр. 23-1491/1                       Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

514. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА  ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  

НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

пренесување на правото на користење на дел од недви-
жен имот бр. 23-4982/2 од 24 септември 2002 година. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-1376/1                       Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

515. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002), 
а во врска со член 30 од Законот за изменување и до-
полнување на Царинскиот закон (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 55/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ЕЛЕКТРО, МАШИНСКА И 
ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА, АЛАТ, ИНСТРУ-
МЕНТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ НАМЕНЕТИ 

ЗА ИЗГРАДБА НА ХЕЦ �КОЗЈАК� 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува износот на царински 

контингенти за електро, машинска и хидромеханичка 
опрема, алат, инструменти и резервни делови кои се 
наменети за изградба на ХЕЦ �Козјак�, а кои можат да 
се увезат без плаќање царина. 
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Член 5 Член 2 
Министерот за економија со решение го одобрува 

царинскиот контингент по барање на крајниот корисник. 
Без плаќање царина може да се увезат електро, ма-

шинска и хидромеханичка опрема, алат, инструменти и 
резервни делови спрема наименувањето, тарифната оз-
нака, количината и вредноста, искажана во специфика-
цијата која е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 6 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за определување на царински континген-
ти за увоз на опрема, алати, инструменти и други средс-
тва наменети за изградба на ХЕЦ �Козјак� (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 71/1999). 

 
Член 3 

Република Македонија учествува во изградба на 
ХЕЦ �Козјак�, со средства на ненаплатената царина 
при увоз на стоките од член 2 на оваа одлука.  

Член 7  
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Член 4 
Пресметаниот, евидентираниот и ненаплатениот 

износ на царините од член 2 на оваа одлука АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, го искажува како 
учество на Републиката во изградба на ХЕЦ �Козјак� 
- Скопје, за што веднаш го известува Министерството 
за финансии. 

 
      Бр. 23-1401/2        Претседател на Владата 
17 март 2003 година        на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
               

  
   
  
   
  
 

  
  
 



25 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 3 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 4 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2003 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



25 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 5 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 6 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2003 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



25 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 7 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 8 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2003 
 

  
  

   
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



25 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 9 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

   
  
  
  
 



Стр. 10 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2003 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



25 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 11 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 12 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2003 
 

  
   
  
   
  
 

  
  
 

  
   

  
   
  
   
 516. 
2. Во точката 8. Приходи што ги остваруваат орга-

ните на управата, правосудни органи и други прихо-
ди, по редниот број 34 се додава нов реден број 35 кој 
гласи: 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 45/2002 и 98/2002), министерот за фи-
нансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

�35. 840-6228 приходи од продажба на 
градежно изградено 
земјиште сопственост на 
Република Македонија 

733127�

ЗА АКЦИЗИТЕ  
Член 1 

 Во Правилникот за спроведување на Законот за акци-
зите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/2001, 72/2001, 89/2001, 50/2002 и 86/2002), во членот 4, 
ставот (2), по зборот �приходи� зборовите: �, по претход-
на согласност на министерот за финансии,� се бришат. 

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
           Бр. 13         Министер, 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:  17 март 2003 година            м-р Петар Гошев, с.р. 
�(4) Во акцизниот склад на еден имател на акцизна 

дозвола, кога тоа го бараат технолошките карактеристики 
на складот, Управата за јавни приходи може да дозволи 
да се складираат акцизни добра во постапка на непостое-
ње на услови за настанување на акцизен долг и со платена 
акциза, во случаи ако се работи за ист вид на акцизни до-
бра и доколку со тоа се спречува настанување на стопан-
ска штета. Под ист вид на акцизни добра се подразбираат 
добрата кои се распоредени во иста осумцифрена тарифна 
ознака од номенклатурата на нската тарифа.� 

           Скопје 
___________ 

518. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А  цари ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДО-
МАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШ-
ТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМ-
БРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗ-
ВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ  ПО  ПОТЕКЛО  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 08-5659/1                                     Министер,  

19 март 2003 година                     м-р Петар Гошев, с.р. 
     Скопје 

ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ ___________ 
 517. 
I. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест лигавка и шап, се за-
бранува увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на след-
ните пратки: 

Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 и 46/02), министерот за 
финансии, донесува  

У П А Т С Т В О 
1. живи домашни и диви чапункари; ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-

НОТ НА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ  2. семе за вештачко осеменување, јани клетки и ем-
бриони по потекло од домашни и диви чапункари; НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ  3. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и 
диви чапункари; 1. Во Упатството за начинот на евидентирање и 

распоредување на јавните приходи (�Службен весник 
на РМ� бр. 100/01, 15/02, 64/02 и 82/02), во шифрарни-
кот на уплатни сметки за јавни приходи, во дел I. При-
ходи на Републиката и на единиците на локалната са-
моуправа, во точката 3. Данок на промет на производи 
и услуги, данок на додадена вредност и акцизи, во пот-
точката 3.3. Акцизи, по редниот број 23, се додава нов 
реден број 24 кој гласи:  

4. производи, суровини и отпадоци по потекло од 
домашни и диви чапункари, кои не потекнуваат од зем-
јите наведени во Анекс 1 од оваа наредба. 
Забраната за увоз во Република Македонија и тран-

зит преку територијата на Република Македонија на 
пратките од точка I потточка 1 останува на сила за зем-
јите наведени во Анекс 1 од оваа наредба доколку пра-
тките поминувале низ некои од земјите кои не се наве-
дени во Анекс 1 од оваа наредба. 

 
�24. 840-2388 акцизи по основ на донации 714254�
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II. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка I потточка 4 од оваа наредба не се однесува на 
следниве пратки: 

- млеко, млеко во прав и млечни производи за човечка 
исхрана кои претходно се високо пастеризирани, термич-
ки обработени на температура од 720С повеќе од 15 секун-
ди или подложени на некој друг еквивалентен третман; 

- млеко за исхрана на животните кое е двојно пасте-
ризирано, третирано така што е постигната рН вред-
ност пониска од 6 во траење од 1 час; 

- во херметички затворени контејнери кај кои со 
преработката е постигната вредност од F03 или повеќе, 
односно стерилни контејнери; 

- кај кои во текот на преработката е постигната тем-
пература во средината на производот од најмалку 700С 
во период не пократок од 30 минути; 

- лој, желатин и слични производи кој се термички 
обработени со температура од најмалку 700С во период 
не пократок од 30 минути; 

- волна, четина и други влакна по потекло од чапун-
кари за индустриска употреба кои се индустриски ис-
прани, третирани со формалдехид во херметички за-
творени контејнери во траење од најмалку 24 часа или 
третирани на некој друг начин што би осигурало дека 
вирусот на лигавка и шап е уништен; 

- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во 
морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или трети-
рани на некој друг начин како што е пропишано со стан-
дардите на Меѓународното биро за епизоотии (ОИЕ); 

- трофеи од диви животни кои се провриени во вре-
ла вода во период со кој ќе се осигура дека се отстране-
ти сите материи освен коските, роговите, чапунките, 
канџите, копитата или забите; 

- производи кај кои се постигнати следните услови: 
активност на водата од 0,93 или помалку, рН вредност 
од 6 или помалку, време на зреење од најмалку 9 месе-
ци и тежина од најмалку 5,5 килограми; 

- сува или полусува храна за домашни миленици. 
III. Забраната на увоз во Република Македонија и 

транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка I потточки 3 и 4 од оваа наредба не се однесу-
ва на пратките кои потекнуваат од земјите наведени во 
Анекс 2 од оваа наредба. 

IV. Со решение на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство се утврдуваат ветеринарно-
санитарните услови за увоз во Република Македонија и 
транзит пречки територијата на Република Македонија 
на пратките од оваа наредба, со кое за секој поедине-
чен случај се утврдува дека не постојат ветеринарно-
санитарни пречки за нивниот увоз и транзит, согласно 
член 45, став 1 и 2 од Законот за ветеринарното здрав-
ство (�Сл. весник на РМ� бр. 28/98). 

V. Сите производи од чапункари кои се предмет на 
оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат преку гра-
ницата на Република Македонија како личен багаж, се 
одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат. 

VI. Со влегување во сила на оваа наредба, престану-
ва да важи Наредбата за забрана на увоз во Република 
Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за 
вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо 
и замрзнето месо, производи, суровини и отпадоци по 
потекло од домашни и диви чапункари (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 88/2001) и Наредбата за забрана на увоз 
во Република Македонија и транзит преку територијата 
на Република Македонија на живи домашни и диви ча-
пункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини 
и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари од 
Бразил (�Службен весник на РМ� бр. 23/2002). 

VII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
      Бр. 11-2615/1          Министер, 
25 март 2003 година               Славко Петров, с.р. 
           Скопје 

Анекс 1 
- Австралија; 
- Австрија; 
- Белгија; 
- Босна и Херцеговина; 
- Бугарија; 
- Канада; 
- Чиле; 
- Хрватска; 
- Куба; 
- Кипар; 
- Чешка; 
- Данска; 
- Естонија; 
- Финска; 
- Франција; 
- Германија; 
- Грција; 
- Унгарија; 
- Исланд; 
- Ирска; 
- Нов Зеланд; 
- Холандија; 
- Норвешка; 
- Полска; 
- Португалија; 
- Италија; 
- Јапонија; 
- Латвија; 
- Литванија; 
- Луксембург; 
- Малта; 
- Романија; 
- Словачка; 
- Словенија; 
- Шпанија; 
- Швајцарија; 
- Соединети Американски Држави; 
- Велика Британија; 
- Југославија. 

Анекс 2 
1. Аргентина: 
а) за обескостено месо од говеда заклани после 31 

јануари 2002 година од регионите: Буенос Аирес, Ката-
марка, Чако, Кориентес, Ентре Риос, Формоса, Јујуи, 
Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, Неукуен, Рио Негро, 
Салта, Сан Хуан,Санта Фе и Тукуман; 
б) за обескостено месо од говеда заклани после 8 

март 2002 година од регионите Ла Пампа и Сантиаго 
дел Естеро; 
в) за обескостено месо од говеда заклани после 26 

март 2002 година од регионот Кордоба; 
г) за месо и внатрешни органи од говеда, овци и ко-

зи заклани после 1 март 2002 година од регионите: Чу-
бут,Санта Круз и Тиеара дел Фуего. 

2. Уругвај: 
а) за месо од говеда, овци и кози заклани после 1 

ноември 2001 година. 
3. Бразил од следните држави: 
а) Рио Гранде до Сул, Парана, Минас Гериас (освен 

регионалните делови на Оливеира, Пасос, Сао Гонкало де 
Сапуцаи, Сетелагоас и Бамбуи), Сао Паоло, Есперито 
Санто, Мато Гросо до Сул (освен општините Сете Куе-
дас, Сонора, Аквидауана, Бодоквена, Бонито, Каракол, 
Коксим, Јардим, Ладарио, Миранда, Педро Гомес, Порто 
Муртињо, Рио Негро, Рио Верде од Мато Гросо и Корум-
ба), Санта Катарина, Гоиас и регионалните делови од Ку-
аиба (освен општините Сан Антонио де Левергер, Носа 
Сењора до Ливраменто, Поконе и Барао де Мелгако), Ка-
царес (освен општините на Кацарес), Лукас до Рио Верде, 
Рондонополис (освен општините на Итикуиора), Бара до 
Гаркас и Бара до Бургес во Мато Гросо за обескостено ме-
со од говеда без разлика на денот на колењето освен во 
случајот кога месото потекнува од Рио Гранде до Сул ка-
де говедата треба да се заклани после 30 ноември 2001 го-
дина и во случајот на општината Сете Куедас од Мато 
Гросо до Сул за обескостено месо од говеда кои мора да 
бидат заклани пред 31 октомври 2002 година. 
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519. 
Врз основа на член 37 од Законот за банките (�Сл. 

весник на РМ� бр. 63/2000 и 37/2002) и член 64, став 1 
точка 22 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/2002), Советот 
на Народна банка на Република Македонија , на својата 
II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА СУПЕРВИЗОРСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ, А НЕНАПЛАТЕНИ 

ПОБАРУВАЊА НА БАНКИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат супервизорските 

стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплате-
ни побарувања на банките по основ на главница, кама-
та и вонбилансни ставки.  

2. Под рок на достасување, во смисла на оваа Одлу-
ка, се подразбира последниот ден на кој комитентот 
бил должен да исплати одреден износ на пари, соглас-
но склучениот договор со банката. По истекот на овој 
рок, побарувањето се смета за достасано. 
Во моментот на целосно или делумно достасување 

на побарувањето, делот кој што е достасан се префрла 
на сметките за достасани побарувања. 
Достасаното вонбилансно побарување по основ на 

гаранција, акредитив или друг облик на вонбилансна 
активност се префрла на сметките за достасани поба-
рувања, доколку истовремено банката ја исплатила 
својата обврска, односно обврската на банката за пла-
ќање достасала, а банката не ја исплатила својата об-
врска. 

 
II. ПРОДОЛЖУВАЊЕ  НА РОКОТ 

НА ДОСТАСУВАЊЕ 
3. Продолжувањето на рокот на достасување значи 

продолжување на рокот на измирување, при што про-
должувањето не е последица на влошената финанси-
ска состојба на комитентот (на пр. неможност за ре-
довно сервисирање на обврските од страна на коми-
тентот), туку на промени на финансискиот пазар (на 
пр. промена на финансиските услуги кои ги нуди бан-
ката) и/или промени во работењето на комитентот 
и/или банката. 
Банката може да го продолжи рокот на достасување 

наведен во склучениот договор со комитентот единс-
твено со анекс на договорот. 

4. Продолжувањето на рокот на достасување на ед-
но побарување два или повеќе пати, подлежи на вери-
фикација од страна на Одборот за раководење со ризи-
кот. 
При секое продолжување на рокот на достасување, 

банката е должна да изврши анализа на причините по-
ради кои што се врши продолжувањето. Одборот за ра-
ководење со ризикот најмалку еднаш во месецот доста-
вува до Управниот одбор Извештај за побарувањата кај 
кои што е извршено продолжување на рокот на доста-
сување, во текот на претходниот месец. 

5. Одредбите од точка 4 на оваа Одлука не се одне-
суваат на продолжувањето на рокот на достасување на 
вложените депозити на коресподентните сметки кај до-
машни и странски банки.  

  
III. РЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕ 

6. Реструктуирање на побарување значи воспоста-
вување на нова кредитна изложеност од страна на бан-
ката за замена на веќе постоечката, при што се настана-
ти значајни измени на договорните услови кои се пос-
ледица на влошената финансиска состојба на комитен-
тот на банката. Како значајни измени на договорните 
услови се сметаат следните измени кои што имаат за 
цел намалување на финансиското оптоварување на ко-
митентот: 

- Продолжување на рокот на достасување; 
- Намалување на каматната стапка; 
- Намалување на висината на побарувањето (глав-

ница и/или достасана камата и провизија) преку отпис; 
- Капитализација на камата, која што ги исполнува 

условите од точка 12 на оваа Одлука; 
- Консолидација на повеќе побарувања во едно по-

барување со менување на договорните услови; и 
- Други слични активности.  
7. Од аспект на сметководствената евиденција, нето 

ефектот од реструктуирањето на побарувањата не смее 
да резултира со зголемување на финансискиот резултат 
на банката, освен во случај на намалување на кредит-
ната изложеност како резултат на наплата. 

8. При реструктуирање на побарување се почитува-
ат критериумите утврдени со Одлуката за утврдување 
на методологијата за класификација на активните би-
лансни и вонбилансни позиции на банките според сте-
пенот на нивната ризичност ("Сл. весник на РМ" бр. 
21/2002 - пречистен текст), при што во период од шест 
месеци по извршеното реструктуирање, побарувањето 
не може да се класифицира во подобра ризична катего-
рија од ризичната категорија во која е класифицирано 
на датумот на реструктуирањето. 

9. По исклучок на точка 8 од оваа Одлука, банката 
може да одреди подобра ризична категорија, само до-
колку се констатирани квалитативни промени во однос 
за можноста за наплата на побарувањето или доколу 
побарувањето е обезбедено со првокласни инструмен-
ти на обезбедување дефинирани во Одлуката за утвр-
дување на методологијата за класификација на актив-
ните билансни и вонбилансни ставки на банките спо-
ред степенот на нивната ризичност ("Сл. весник на 
РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст). 

10. При секое реструктуирање на побарување банката 
е должна да изврши анализа на причините поради кои 
што се врши реструктуирањето. Врз основа на изработе-
ната анализа, Одлука за реструктуирање на побарување 
донесува Кредитниот одбор или Одборот за раководење 
со ризикот, а верификацијата ја врши Управниот одбор.  

III/1 Капитализација на камата  
11. Под капитализација на камата се подразбира 

претварање на побарување по камата во побарување по 
главница, односно припишување на пресметаната а не-
наплатена камата и пресметаната а ненаплатена прови-
зија на главница и/или конверзија на пресметаната не-
наплатена камата и пресметаната ненаплатена провизи-
ја, во нова кредитна изложеност. 

12. Капитализација на камата е дозволена само под 
следните услови: 

- Капитализацијата е дел од формалната консолида-
ција на повеќе видови побарувања од еден комитент во 
едно побарување; 

- Извршена е класификација на новонастанатото 
побарување која резултира во издвојување посебна ре-
зерва која адекватно го компензира избегнувањето на 
книжењето на нефункционалната камата која се јавува 
поради капитализацијата на каматата; 

- Се врши капитализација на интеркаларната камата 
кај долгорочните кредити. 

13. Народна банка на Република Македонија мора 
да биде известена за секое реструктуирање на побару-
вања, и тоа: 

- за намерата за вршење на капитализација на кама-
та, најмалку десет дена пред таа да биде извршена. Во 
спротивно ќе се смета дека капитализацијата е изврше-
на спротивно на одредбите од оваа Одлука; 

- за сите реструктуирани побарувања во рок од де-
сет дена по реструктуирањето. 
Известувањето до Народна банка на Република Ма-

кедонија од претходниот став на оваа точка треба да ги 
содржи сите податоци кои се поврзани со извршеното 
реструктуирање, како што се: 
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- Податоци за сите значајни измени на договорните 
услови (рокот на достасување, каматната стапка, виси-
ната на побарувањето, видот на обезбедувањето); 

- Преглед на побарувањата кои што се реструктуи-
раат со назнака на ризичната категорија во која тие по-
барувања биле класифицирани пред реструктуирањето 
и ризичната категорија во која ќе биде класифицирано 
реструктуираното побарување; 

- Износот на вкупно издвоената посебна резерва за 
побарувањата кои што се реструктуираат, вклучувајќи 
ја и нефункционалната камата; 

- Образложение за извршеното реструктуирање на 
побарувањето кое што ги содржи причините за непочи-
тување на договорениот рок од страна на комитентот, 
причините за непреземање на дејствија за присилна нап-
лата на побарувањето и проценка на веројатноста за нап-
лата на побарувањето во продолжениот рок на достасу-
вање, односно при изменети  други договорни услови. 

14. Обврската за известувањето од точка 13 не се 
однесува на случаите кога реструктуирањето на поба-
рувањето се сведува исклучиво на продолжување на 
рокот на достасување. 

 
IV. КРЕДИТИРАЊЕ ЗА НАПЛАТА  

НА ПОБАРУВАЊЕ 
15. Банката не може да одобри кредит за наплата на 

побарувања по главница, побарувања по камата и вон-
билансни побарувања. 

16. Не се смета за одобрување на кредит кредит или 
издавање на гаранција на комитент кој има достасани 
обврски или на кого во рок од 30 дена му достасува не-
која обврска спрема банката само доколку банката мо-
же да обезбеди документирани докази дека одобрениот 
кредит, односно гаранција, нема да се користи за отп-
лата на обврските спрема банката. 

17. Банката презема мерки одобрениот кредит, однос-
но гаранција, од претходната точка на оваа Одлука да не 
биде искористен за исплата на обврските спрема банката. 

 
V. ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА 

18. Банката врши отпис на побарувања откако врз ос-
нова на правосилна судска одлука се исцрпени сите мож-
ности за наплата на побарувањето (донесена е конечна 
судска пресуда за неоснованост на побарувањето, заврше-
на е стечајната, односно ликвидационата постапка и сл.). 

19. Банката може да врши отпис на побарувања и без 
постоење на правосилна судска одлука, доколку недвос-
мислено е утврдена неможност и/или неспремност на ко-
митентот да ја плати обврската, а банката нема валидни 
инструменти за присилна наплата на побарувањето. 

20. Одлука за целосен отпис на побарување донесу-
ва Управниот одбор на банката по усвојување на прет-
ходно изработен елаборат за извршениот отпис. Елабо-
ратот ги содржи следните елементи: 

- Причината поради која се предлага отпис на поба-
рувањето; 

- Преземените мерки за наплата на побарувањето и 
резултатите од нивното преземање; 

- Лицата кои учествувале во одобрувањето на кре-
дитот; 

- Причината за непостоење или неадекватност на 
обезбедувањето на побарувањето; 

- Оценка дали при одобрувањето, следењето, напла-
тата и отписот на побарувањето се почитувани делов-
ните и кредитните политики и процедури на банката; 

- Во случаи кога постои поврзаност на комитен-
тот со банката, се наведуваат акционерите и лицата 
со посебни права и одговорности на банката, кои 
согласно одредбите на Законот за банките и Одлу-
ката за дефинирање и начинот на утврдување на по-
врзани субјекти во согласност со Законот за банки-
те ("Сл. весник на РМ" бр. 28/2001) се сметаат за 
поврзани со комитентот чие што побарување се от-
пишува. 

21. Банката може да врши и делумен отпис на побару-
вања во рамките на постапката за реструктурирање на кре-
дитот која предвидува делумен отпис на побарувањата. 

22. Одлука за делумен отпис на побарување донесу-
ва Управниот одбор на банката во постапката од точка 
20 на оваа одлука. 

23. Гласањето на одделните членови на Управниот 
одбор за делумен и целосен отпис на побарувања за-
должително се наведува во записникот од одржаната 
седница на Управниот одбор. 

24. По донесената одлука на Управниот одбор, от-
пишаните побарувања се пренесуваат на посебна вон-
билансна сметка и за нив се води посебна евиденција 
од страна на банката, одделно за целосниот отпис, од-
делно за делумниот отпис на побарувања. 
Доколку по истекот на најмалку три години од мо-

ментот кога побарувањето е отпишано не се појавила 
реална можност барем за делумна наплата на побарува-
њето, банката може да донесе одлука да го искнижи от-
пишаното побарување од вонбилансната сметка на која 
се води и да го префрли на друга вонбилансна сметка 
на која се евидентираат отпишани побарувања без ни-
каква веројатност за наплата. 

25. Банката е должна да ја извести Народна банка 
на Република Македонија во рок од десет дена по доне-
сувањето на одлуката за делумен или целосен отпис на 
побарувањата. 
Народна банка на Република Македонија ќе го кон-

тролира отпишувањето на побарувањата и ќе ја сторни-
ра одлуката за отпис доколку утврди дека: 

- Не се почитува постапката утврдена за отпис на 
побарувања;  

- Отписот на побарувањето не бил економски 
оправдан, односно неоправдано е нанесена штета на 
профитабилноста и солвентноста, а со тоа и на стабил-
носта и сигурноста на банката.  

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
26. Побарувањата кои се затекнати во вонбилансна 

евиденција, согласно точка 22 од Одлуката за суперви-
зорските стандарди за регулирање на достасаните, а не-
наплатени побарувања на банките и штедилниците 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/96 и 27/98) остануваат на 
соодветната вонбилансна сметка се до нивната конечна 
наплата, или донесувањето на одлука за нивен отпис.  

27. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 
банките се применуваат и на штедилниците во Репуб-
лика Македонија. 

28. Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", кога престанува да важи Одлуката за супервизор-
ските стандарди за регулирање на достасаните, а не-
наплатени побарувања на банките и штедилниците 
("С . весник на РМ" бр. 26/96 и 27/98). л 
О. бр. 02-15/II-4/2003                Претседател 
 19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
520. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 12, од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија, на својата II седница, одржана на                         
19.03.2003 година, ја  донесе следната  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАКУВАЊЕ И ПЛАСИРАЊЕ НА ДЕВИЗ-
НИТЕ РЕЗЕРВИ СО КОИ РАКУВА НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Во Одлуката за ракување и пласирање на девизни-
те резерви со кои ракува Народната банка на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� Посебен �Сл. весник на Република Македонија� бр. 
20/92 и 30 /97), во точка 1 ставот 1 се менува и гласи: 
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"Вкупните девизни резерви на Република Македонија 
со кои ракува Народна банка на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: девизни резерви) се чуваат во 
земјата во вид на ефективни странски пари, злато и хар-
тии од вредност и на сметки во странство во вид на депо-
зити во девизи, злато и хартии од вредност." 

2. Во точка  2 ставот 1 и 2 се бришат, а ставовите 3, 
4 и 5 стануваат ставови 1, 2 и 3. 

3. Во точка 2, по ставот 3 се додава нов став 4, кој 
гласи: 

"Одредбите од точка 1 на оваа Одлука не се однесува-
ат на делот од девизните резерви пласирани кај странски 
банки основани со учество на капитал од деловните банки 
од Република Македонија согласно Одлуката за користе-
ње на дел од девизните резерви за издавање на гаранции 
на овластените банки за работа со странство во функција 
на подржување на стопанските активности одредбите, до 
конечно доспевање на договорите со странските банки 
според кои девизните резерви се пласирани." 

4. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен  весник на Репуб-
лик  Македонија�.  а 
О. бр. 02-15/II-5/2003                Претседател 
 19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
521. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22, од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија, на својата  II  седница, одржана 
на 19.03.2003 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ  НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ПЛАЌА КАМАТА НА ДЕПОНИРАНИ ДЕВИЗНИ 

СРЕДСТВА  
1. Во Одлуката за условите и начинот под кои На-

родна банка на Република Македонија плаќа камата на 
депонирани девизни средства (�Сл. весник на РМ� бр. 
37/99 и 16/01), точката 9 се менува и гласи: 

"Оваа одлука нема да се применува на средствата 
кои се водат на посебна сметка на Министерството за 
финансии на Република Македонија кај Народна банка 
на Република Македонија врз основа на приливи од 
приватизација, како и на средствата на овластените 
банки депонирани кај Народна банка на Република Ма-
кедонија заради исполнување на обврската за задолжи-
телна девизна резерва". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
О. бр. 02-15/II-6/2003                Претседател 
 19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
522. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата II седница, одр-
жана на 19.03.2003 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО   

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
користење на девизните резерви за издавање на гаран-
ции за задолжување на Република Македонија во стран-
ство (�Службен весник на РМ� бр. 49/98 и 16/2000).  

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

 
О. бр. 02-15/II-7/2003                Претседател 
 19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
523. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Зако-

нот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на своја-
та II седница, одржана на 19.03.2003 година, ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕ-
НИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО И  
ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕ-
ВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАН-
ЦИИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО 
СТРАНСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДДРЖУВАЊЕ  

НА СТОПАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

критериумите и условите за користење на дел од девиз-
ните резерви за обезбедување на гаранции на овласте-
ните банки за работа со странство ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/96, 19/97 и 67/2002) и Одлуката за користе-
ње на дел од девизните резерви за издавање на гаран-
ции на овластените банки за работа со странство во 
функција на поддржување на стопанските активности 
("Службен весник на РМ" бр. 22/94, 40/94, 20/96, 21/99, 
85/2001, 44/02 и 65/02). 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 
О. бр. 02-15/II-8/2003                Претседател 
 19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
524. 
Врз основа на член 64 точка 10 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на својата II седница, одржана на 19.03.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

КРЕДИТИ 
 
1. Во точка 4 од Одлуката за утврдување на инстру-

менти за обезбедување на кредити (�Службен весник 
на РМ� бр. 53/2002) зборовите: "која се објавува квар-
тално" се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
О. бр. 02-15/II-9/2003                Претседател 
 19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

     Скопје     на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 
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525. 
Врз основа на член 10 став 1 алинеја 7, член 29 и 

член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 
3/2002), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија на својата II седница, одржана на 19.03.2003 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДНЕВНО ПРЕЧЕКОРУВА-
ЊЕ НА СМЕТКАТА НА БАНКАТА ВО НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Во Одлуката за условите за одобрување дневно 

пречекорување на сметката на банката во Народна бан-
ка на Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 
53/2002) се вршат следните измени: 
а) Во точка 2 ставот 2 се брише; 
б) Во точка 3 став 2 зборовите: "Одлуката за начи-

нот и условите на одобрување краткорочни кредити на 
банки со залог на определени хартии од вредност (�Сл. 
весник на РМ� бр. 13/98, 61/98 и 50/01)" се бришат и се 
заменуваат со зборовите: "Одлуката за ломбарден кре-
дит (�Сл. весник на РМ� бр. 11/2003)". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
О. бр. 02-15/II-10/2003                Претседател 
  19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
526. 
Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата II седница, одр-
жана на 19.03.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА 

БАНКИТЕ  
1. Во Одлуката за задолжителна резерва на банките 

(�Службен весник на РМ� бр. 103/2001 и 53/2002) се 
вршат следните измени и дополнувања: 
а) Во насловот на Одлуката после зборот "банките" 

се додаваат зборовите: "во денари". 
б) Во точка 1 после зборот "резерва" се додаваат 

зборовите: "во денари (во понатамошниот текст: задол-
жителна резерва)". 
в) Точка 2 се менува и гласи: 
"Банките пресметуваат задолжителна резерва по 

стапка од 7,5% на денарските обврски кон резиденти и 
нерезиденти, правни и физички лица, согласно Мето-
дологијата за пресметка на основата за задолжителна 
резерва на банките во денари." 
г) Точка 3 став 1 се менува и гласи: 
"Обврската за задолжителна резерва се пресметува 

на тој начин што се утврдува просек на дневните со-
стојби на сметките за секој календарски ден во текот на 
претходниот месец кој се множи со стапката определе-
на во точка 2 од оваа одлука." 

2. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката. 

3. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а обврската за издвојување на задолжителна 
езерва ќе започне на 11.06.2003 година. р 
О. бр. 02-15/II-11/2003                Претседател 
  19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

527. 
Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата II седница, одр-
жана на 19.03.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА 

ШТЕДИЛНИЦИТЕ  
1. Во Одлуката за задолжителна резерва на штедил-

ниците (�Службен весник на РМ� бр. 103/2001 и 53/2002) 
се вршат следните измени и дополнувања: 
а) Во насловот на Одлуката после зборот "штедил-

ниците" се додаваат зборовите: "во денари". 
б) Во точка 1 после зборот "резерва" се додаваат 

зборовите: "во денари (во понатамошниот текст: задол-
жителна резерва)". 
в) Точка 2 се менува и гласи: 
"Задолжителната резерва на штедилниците се пресме-

тува по стапка од 2,5% на штедни влогови на население, 
депозити на население и издадени хартии од вредност." 
г) Точка 3 став 1 се менува и гласи: 
"Обврската за задолжителна резерва се пресметува 

на тој начин што се утврдува просек на дневните со-
стојби на сметките за секој календарски ден во текот на 
претходниот месец кој се множи со стапката определе-
на во точка 2 од оваа одлука." 

2. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката. 

3. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а обврската за издвојување на задолжителна 
резерва ќе започне на 11.06.2003 година.  
О. бр. 02-15/II-12/2003                Претседател 
  19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
528. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата II седница, одржана 
а 19.03.2003 година, донесе н 

О Д Л У К А 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДНЕВНИ ПОДАТОЦИ ОД 

БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ  
1. Банките и штедилниците се должни да доставува-

ат дневни податоци до Дирекцијата за централно бан-
карски операции во Народна банка на Република Маке-
донија, секој работен ден до 12 часот, по телефакс, те-
лефон или електронска пошта. 

2. Дневните податоци од банките треба да содржат: 
1) Состојба на денарска готовина во трезорот и бла-

гајната на банката (сметка 101); 
2) Состојба на штедни влогови по видување на на-

селение (сметка 8271); 
3) Состојба на тековни сметки на население (сметка 

8071); 
4) Состојба на жиро сметки на население (сметка 

8070); 
5) Состојба на жиро сметки на депоненти (сметки-

те: 8000, 8001, 8002, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 
8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8051, 8052, 8053, 8054, 
8060, 8072, 8080). 

3. Дневните податоци од штедилниците треба да со-
држат: 

1) Состојба на жиро сметка на штедилницата (сме-
тка 1000); 
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2) Состојба на денарска готовина во трезорот и бла-
гајната на штедилницата (сметка 101); 

3) Состојба на штедни влогови по видување и оро-
чени до три месеци (сметките: 8271, 8279, 8770, 8772); 

4) Состојба на штедни влогови орочени над три ме-
сеци (сметките: 8773, 8774, 9270, 9279). 

4. Извештаите за дневните податоци банките и ште-
дилниците ги доставуваат на обрасци пропишани од 
Народна банка на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 01.04.2003 година. 

6. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за начинот на доставување и содр-
жината на податоците за дневната ликвидност на бан-
ките и штедилниците (�Сл. весник на РМ� бр. 24/2000, 
41/2001 и 103/2001). 

 
О. бр. 02-15/II-13/2003                Претседател 
  19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
529. 
Врз основа на  член 13, 23 и 64 став 1 точка 22 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
�Службен весник на РМ� бр. 3/02), Советот на Народна 
банка на Република Македонија, на својата II седница, 
одржана на 19.03.2003 година, ја донесе следнава  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА  НА БАНКИТЕ 
ВО ДЕВИЗИ 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа Одлука се одредува висината, начинот и 

роковите за пресметка и издвојување на задолжителна-
та резерва на банките во девизи (во понатамошниот 
текст: задолжителна резерва). 

2. Обврска за пресметување и издвојување на за-
должителна резерва имаат банките во Република Маке-
донија кои од Народна банка на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Народна банка) се овластени 
за вршење на девизно валутни работи во земјата и пла-
тен промет и кредитни работи со странство (во поната-
мошниот текст: банки). 

 
ОСНОВА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 

РЕЗЕРВА 
 
3.Основа за пресметка на задолжителна резерва се 

девизните обврски на банките кон резидентите и нере-
зидентите, правни и физички лица, согласно Методоло-
гијата за пресметка на основата за задолжителна резер-
ва на банките во девизи. 
Методологијата за пресметка на основата за задолжи-

телна резерва на банките во девизи е составен дел на Упат-
ството за спроведување на Одлуката за задолжителна ре-
зерва на банките во девизи, кое го донесува гувернерот. 

4. Основата за пресметка на задолжителна резерва се 
утврдува како просек на дневните состојби на сметките за 
секој календарски ден од претходниот месец и се искажу-
ва во евра со примена на средниот курс на Народна банка 
кој важи на последниот ден на пресметката. 

 
СТАПКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА 

 
5. Стапката на задолжителната резерва изнесува 7.5%. 
 

ПРЕСМЕТКА НА ОБВРСКАТА ЗА  
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА 

 
6. Обврската за задолжителна резерва се пресмету-

ва на основата од точка 4 со примена на пропишаната 
стапка во точка 5 на оваа Одлука. 

Пресметката на обврската за задолжителна резерва 
согласно оваа Одлука банките ја составуваат согласно 
со Упатство за спроведување на Одлуката за задолжи-
телна резерва на банките во девизи.  

 
ИЗ ВОЈУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА Д 

7. Пресметаната обврска согласно точка 6 банките 
ја издвојуваат во евра на посебна девизна сметка кај 
Народна банка и ја одржуваат во фиксен износ во текот 
на периодот. 
Периодот на одржување на обврската за задолжи-

телна резерва почнува на 11-ти во тековниот месец и 
трае до 10-ти во следниот месец. 

8. Обврската за издвојување на задолжителна резер-
ва согласно оваа Одлука банките овластени за вршење 
на девизно валутни работи во земјата, ја извршуваат 
преку банките овластени за платен промет и кредитни 
работи со странство. 

 
НАДОМЕСТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА  
9. На издвоените средства во задолжителна резерва, 

во висина на обврската, Народна банка плаќа надомест.  
 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  
10. Банката плаќа затезна камата на Народна банка 

доколку: 
- не издвои или неправилно издвои задолжителна ре-

зерва кај Народна банка. Затезната камата се пресметува 
на неиздвоениот износ на средства во задолжителна ре-
зерва за секој поединечен ден во периодот на одржување; 

- при контрола на работењето на банката се утврдат 
неправилности во пресметката на обврската за задол-
жителната резерва. Затезната камата се пресметува на 
помалку пресметаниот износ на задолжителна резерва 
за целиот пресметковен период, за сите периоди за кои 
се утврдени неправилности. 

11. За непридржување кон одредбите на оваа одлука, 
Народна банка превзема и други мерки согласно постоеч-
ките прописи. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
12. Првата пресметка на задолжителната резерва 

согласно оваа одлука банките ја составуваат за мај 
2003 година, а обврската за издвојување започнува на 
11.06.2003 година. 

13. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на РМ". 

 
О. бр. 02-15/II-14/2003                Претседател 
  19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
530. 
Врз основа на член 5 точка 8 од Законот за платен 

промет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 
103/01, 37/02, 41/02 и 61/02) и член 64 точка 22 од За-
конот за Народна банка на Република Македонија, Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија 
(�Сл.весник на РМ� бр.3/2002) на својата II седница, 
одржана на 19.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА 
БАНКИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ КОИ ДАВААТ 

УСЛУГИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува предметот и начи-

нот на вршење на надзор над законитоста на работење-
то на банките и други  институции кои даваат услуги 
во платниот промет во земјата како и постапката за 
превземање мерки за отстранување на утврдените не-
правилности со извршениот надзор. 
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Под неправилности во смисла на оваа Одлука се по-

дразбираат оние активности на банките и други институ-
ции кои даваат услуги во платниот промет што го оне-
возможуваат ефикасното и сигурно вршење на платниот 
промет во рамките на нивниот систем, како и ефикасно-
то и сигурно вршење на платниот промет во целина. 

 
II. ПРЕДМЕТ НА НАДЗОРОТ 

 
2. Предмет на надзорот од точка 1 од оваа Одлука е: 
- вршење на работите на платниот промет во земја-

та согласно законската регулатива и 
- континуитетот во исполнувањето на критериуми-

те за издавање на дозвола за вршење на платен промет 
во земјата. 

 
III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОРОТ 

 
3. Надзорот над работењето на банките и другите 

институции кои даваат услуги во платниот промет, На-
родна банка на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Народна банка) го остварува преку:  
а) посредно следење на вршењето на платниот про-

мет во земјата и 
б) непосредно следење на вршењето на платниот 

промет во земјата. 
4. Надзорот од точка 3 потточка а) од оваа Одлука 

се врши перманентно, вонтеренски, преку прибирање, 
анализи и верификација на извештаи кои ги доставува-
ат банките  и другите институции кои даваат услуги во 
платниот промет во Народна банка, согласно постојни-
те прописи и на посебно барање на Народна банка. 

5. Надзорот од точка 3 потточка б) се врши со увид 
кај самата банка и институцијата која дава услуги во 
платниот промет и може да биде: 

- делумен, заради верификација на наодите од вон-
теренскиот надзор, како и непосреден надзор на извр-
шувањето на платниот промет; 

- делумен, заради укажување на учесник во платен 
промет за настанати пропусти во работењето на банката 
и другите институции кои даваат услуги во платниот 
промет за кое Народна банка ќе оцени дека е основано и 

- целосен, со опфаќање на сегментите од точка 2 на 
оваа одлука. 

6. Надзорот се врши на основа на решение од гувер-
нерот на Народна банка со кое се определува предме-
тот на надзорот и овластените работници за вршење на 
надзорот. 

7. Овластените работници при вршење на надзорот 
се раководат од  стандарди и постапки за извршување-
то на платниот промет во земјата.  

8. Банката и институцијата која дава услуги во 
платниот промет е должна да обезбеди услови за не-
пречено вршење на надзорот од страна на овластените 
работници на Народна банка.  

9. За состојбите утврдени со надзорот, овластените ра-
ботници изготвуваат записник и го доставуваат до банка-
та и институцијата која дава услуги во платниот промет. 

10. Банката и институцијата која дава услуги во 
платниот промет има право на приговор на записникот 
во рок од 5 дена од денот на приемот на записникот.  

 
IV. ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРШЕЊЕТО НА 

ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
  
11. Доколку со надзорот се утврдат неправилности 

во вршењето на платниот промет во земјата, Народна 
банка може и во текот на вршењето на надзорот и по 
негово завршување: 

- да даде препорака за нивно отстранување до рабо-
товодниот орган или Управниот одбор на банката и 
другите институции кои даваат услуги во платниот 
промет; 

- да побара од работоводниот орган или Управ-
ниот одбор на банката и другите институции кои 
даваат услуги во платниот промет, во одреден рок 
да ги отстрани неправилностите утврдени при над-
зорот; и 

- да превземе други мерки, согласно законските и 
подзаконските акти кои го регулираат платниот промет 
во земјата. 

12. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
О. бр. 02-15/II-15/2003                Претседател 
  19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
531. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Сл. весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
54/02) и член 64  став 1 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија (�Сл. весник на РМ� 
бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА НЕРЕЗИДЕНТИ СО ХАР- 

ТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во точка 1 од Одлуката за начинот и условите за 

работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија (�Сл.весник на РМ� бр. 53/02 и 11/03) 
зборовите: "која воедно е и овластен учесник на паза-
рот на хартии од вредност", се бришат. 

II. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
О. бр. 02-15/II-16/2003                Претседател 
  19 март 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
532. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
12 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за промена на имињата на 

улиците (населбите), плоштадите и мостовите во Оп-
штина Дебар донесена од Советот на ова општина под 
бр. 07-247/4 од 17.07.2002 година, а објавена во �Служ-
бен гласник на Општината� бр. 10 од 9.08.2002 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Ѓорѓи Илиевски од 
Дебар, со Решение У. бр. 153/2002 од 25 декември 2002 
година поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со Уставот и со Законот за локал-
ната самоуправа. 
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4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се менуваат имињата на 50 улици во Дебар, на 6 
населби и на 4 мостови и се именува еден плоштад 
(член 1 од Одлуката). Според член 2, составен дел на 
Одлуката се графичките прилози на инфраструктурни-
те објекти од членот 1 и според член 3 од Одлуката, таа 
влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се обја-
ви во �Службен гласник на Општината�. 

5. При оценувањето на уставноста и законитоста на 
оспорената одлука Судот ги имаше предвид следните 
уставни и законски одредби:  

  Според член 114 од Уставот на Република Маке-
донија на граѓаните им се гарантира правото на локал-
на самоуправа, а единици на локалната самоуправа се 
општините. Локалната самоуправа се уредува со закон 
кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници, при што мора да има мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници кои при-
паѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Републи-
ка Македонија (Амандман XVI). 
Согласно член 115 став 1 од Уставот, кој е заменет 

со точката 1 на Амандман XVII, во единиците на ло-
калната самоуправа, граѓаните непосредно и преку 
претставници учествуваат во одлучувањето за праша-
ња од локално значење, а особено во областите на јав-
ните служби, урбанизмот и руралното планирање, за-
штитата на околината, локалниот економски развој, ло-
калното финансирање, комуналните дејности, култура-
та, спортот, социјалната и детската заштита, предучи-
лишното воспитување, образованието, здравствената 
заштита и во други области утврдени со закон. 
Согласно уставното овластување за уредување на 

локалната самоуправа со закон, прво е донесен Законот 
за локалната самоуправа (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 12/95) кој што престана да важи 
со влегувањето во сила на Законот за локалната самоу-
права (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
5/2002), во чие што време на важење е донесена оспо-
рената одлука. 
И според стариот и според сега важечкиот Закон за 

локална самоуправа, единици на локалната самоуправа 
се општините и градот Скопје. 
Во поглед на надлежностите на општините Законот 

за локалната самоуправа содржи неколку одредби, од 
кои позначајни, се следните: 
Во членот 2 од овој закон, најпрво се утврдува зна-

чењето на изразот �надлежност на општината� употре-
бен во смисла на овој закон, така што овој израз е де-
финиран како збир на работи од јавен интерес од ло-
кално значење кои општината во согласност со закон 
има право да ги врши на своето подрачје и е одговорна 
за нивното извршување. 
Вака дефинираната надлежност на општината, на 

општ и конкретен начин е утврдена во членовите 20, 21 
и 22 од Законот. Така, според член 20 од Законот, оп-
штините во рамките на законот, во согласност на наче-
лото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје 
да ги вршат работите од јавен интерес од локално значе-
ње, што не се исклучени од нивна надлежност или не се 
во надлежност на органите на државната власт. 
Во членот 21 став 1 од Законот е утврдено дека оп-

штините самостојно, во рамките на законот, ги уреду-
ваат и вршат работите од јавен интерес од локално зна-
чење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни 
за нивното извршување. 
Работите утврдени со овој закон за чие вршење се 

надлежни општините, поконкретно се утврдени во чле-
нот 22 став (1) од Законот, со тоа што тие таксативно 
се наброени во вкупно 13 точки (листа на надлежно-
сти). Според точката 4 на став (1) на овој член од Зако-
нот, општините покрај другите работи во рамките на 
комуналните дејности се надлежни и за определување-
то на имиња на улици, плоштади, мостови и други ин-
фраструктурни објекти. 

Според ставот (2) на член 22 од Законот, надлежно-
стите од ставот (1) на овој член општините ги извршуваат 
согласно со стандардите и постапките утврдени со закон. 
Од наведените законски одредби произлегува дека 

не е спорна надлежноста на општините во поглед на 
определувањето на имиња на улици, плоштади, мосто-
ви и други инфраструктурни објекти, за кои прашања 
се однесува и оспорената одлука. Меѓутоа, од овие за-
конски одредби произлегува и тоа дека сите работи 
што општините самостојно ги вршат од јавен интерес 
од локално значење утврдени со Законот за локална са-
моуправа, ги вршат во рамките на законот, односно 
согласно стандардите и постапките утврдени со закон. 
Тоа значи дека, иако општините, како единици на 

локалната самоуправа се надлежни за определувањето 
на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфра-
структурни објекти, одредбите на членовите 20 и 21 на 
општ начин, а ставот (2) на член 22 од Законот за ло-
калната самоуправа сосема јасно и недвосмислено ги 
обврзува општините овие работи, како и сите други на-
бројани во овој член од Законот, да ги вршат во соглас-
ност со стандардите и постапките утврдени со закон со 
кој се уредуваат прашањата од соодветната област. 
Според тоа, а имајќи го предвид концептот на Уста-

вот и на Законот за локалната самоуправа за извршува-
ње на надлежностите на општините, Судот оцени дека 
оспорената одлука не е во согласност со означените 
уставни и законски одредби бидејќи оваа одлука Сове-
тот на општината Дебар ја донел во услови кога се 
уште не е донесен посебен закон со кој би се утврдиле 
стандардите и постапката за определување на имиња 
на улици, плоштади, мостови и сл., согласно кои оп-
штините би можеле да одлучуваат за овие прашања. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У. бр. 153/2002                           Претседател 
12 март 2003 година      на Уставниот суд на Република  
          Скопје                                    Македонија, 
                                                 д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
533. 

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 
ПО ПРЕДМЕТОТ У. БР. 153/2002 ГОДИНА 

ОД 12 МАРТ 2003 ГОДИНА 
 
Противењето на Одлуката на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија по предметот У. бр. 153/2002 од 
12 март 2003 година со која  
Се укинува Одлуката за промена на имињата на 

улиците (населбите), плоштадите и мостовите во Оп-
штина Дебар, донесена од Советот на оваа општина 
под бр. 07-247/4 од 17 јуни 2002 година, а објавена во 
�Службен гласник на Општината� бр. 10 од 9 август 
2002 година, 
го правам врз основа на член 25 став 6 и член 50 

став 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92) и го образложувам со следната фактич-
ка и правна аргументација: 

1. Во член 114 од Уставот на Република Македони-
ја стои: �На граѓаните им се гарантира правото на ло-
кална самоуправа, а единиците на локалната самоупра-
ва се општините. Локалната управа се уредува со закон 
кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници, при што мора да има мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници кои при-
паѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Републи-
ка Македонија (Амандман XVI). 
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- согласно член 115 став 1 од Уставот, кој е заменет со 
точка 1 на Амандманот XVII, во единиците на локалната 
самоуправа, граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашањата од локално 
значење, а особено во областите на јавните служби, урба-
низмот и руралното планирање, заштита на околината, 
локалниот економски развој, локалното финансирање, ко-
муналните дејности, културата, спортот, социјалната и 
детската заштита, предучилишното воспитание, образова-
нието и во други области утврдени со закон. 

2. Согласно уставното овластување за уредување на ло-
калната самоуправа со закон, прво е донесен Законот за ло-
калната самоуправа (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 12/95), кој што престанал да важи со влегува-
њето во сила на Законот за локалната самоуправа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 5/2002), во чие 
што време на важење е донесена оспорената Одлука, 
И според стариот и според сега важечкиот Закон за 

локалната самоуправа, единиците на локалната самоу-
права се општините и градот Скопје. 

3. Судот оцени дека прашањата за именувањето на 
улици, плоштади, мостови, населби ... е од општинска 
надлежност што и јас се согласувам. 
Но, Судот смета дека за тоа да се реализира потреб-

ни се стандарди и постапка пропишани со посебен закон 
на државата. Сметам дека стандарди и нормативи за 
оваа материја постојат и се наоѓаат во сферата на наука-
та, литературата, културата, уметноста, па и во броевите, 
преку кои населението афирмира некои вредности. Кон-
кретната оспорена Одлука се движи во рамките на тие 
стандарди и го изразува локалниот систем на вредности 
без притоа да го загрозува поширокиот интерес. 
Во член 22 став 1 од Законот за локалната самоу-

права таксативно се наброени (во 13 точки) надлежно-
стите на Општината, меѓу кои и определувањето на 
имињата на улиците (член 22 став 1 точка 4). Очиглед-
но се работи за општинска надлежност. 
Законот во член 22 став 2 предвидува да постои по-

себен закон за стандарди и постапка. Таков закон не е 
донесен, затоа што во пракса досега постоеле стандар-
ди и постапка за уредување на оваа материја, па затоа 
не е донесен таков закон. Оваа надлежност не може да 
се одземе од општината односно на општинскиот совет 
и затоа го издвојувам мислењето. 
Со членот 22 став 2 од Законот, државата е овласте-

на да ги определи основите и рамките за имињата на 
објектите во општините со посебен закон, но со недо-
несување на таков закон, таа молкум се согласува таа 
надлежност да ја извршува општината. 
Ако не е така, државата можела за 8 години да го 

донесе тој закон. Спротивната теза е општината да не 
може да одлучува за имињата на улиците (населбите), 
плоштадите и мостовите додека не се донесе посебен 
закон, значи суспендирање на неспорната општинска 
надлежност. Со таквата теза и став јас не се согласувам 
и поради тоа се противам на таквата Одлука и го изд-
војувам мислењето. 

                                                      Судија 
                                   на Уставниот суд на Република  
                                                  Македонија, 
                                             Бесим Селими, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води по-
стапка под III.П.бр.234/98, за долг од 14.000 ДМ, по 
тужба на тужителот Спасовиќ Милорад, против туже-
ниот Битровски Виктор. 
На тужениот Битровски Виктор за привремен за-

стапник му се поставува лицето Лилјана Багеска, адво-
кат од Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 46-2/9. 

Привремениот застапник во постапката ги има си-
те права и должности на законски застапник и истите 
ги врши се додека тужениот или неговиот полномош-
ник не се појават пред судот, односно додека Цента-
рот за социјални работи не го извести судот дека по-
ставил старател. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.П.бр.234/98. 
              (6781) 

___________ 
 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поведена 

вонпроцесна постапка за давање согласност за изград-
ба на покрив, под ВПП. бр. 75/02 од предлагачот Лиди-
ја Бјелица против противниците Дабовиќ Верица и 
други. Со непозната адреса на живеење. 
Се повикува лицето Дабовиќ Верица, со непозната 

адреса на живеење, како и секој друг што знае нешто за 
неа да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот и го извести 
судот за адресата.  
На истата и е поставен времен старател адвокатот 

Љубица Спасовска согласно чл. 78 ст. 2 т.4 од ЗПП. 
Привремениот застапник во оваа постапка ги има 

сите права и должности на законски застапник, кои ќе 
ги врши се додека Дабовиќ Верица или нејзин полно-
мошник не се појави пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 

75/02.              (6816) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на ту-

жителката Софка Оцевска од Скопје, против тужениот 
Милчо Оцевски од Скопје, за утврдување на право на 
сопственост на имот стекнат во текот на брачната заед-
ница. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење 

од Меѓуопштински центар за социјална работа на град 
Скопје-Скопје, а по објавениот оглас на тужениот е по-
ставен посебен старател.  
Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за со-

цијална работа на град Скопје-Скопје бр. 3020-161 
од 21.03.2003 година за посебен старател на тужени-
от Милчо Оцевски од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење е поставен Димитар Дангов, ад-
вокат од Скопје, ГТЦ Мавровка ламела Ц-2 кат II, 
кој како посебен старател ќе го застапува тужениот 
пред судот и ќе ги штити неговите интереси во пове-
дената постапка се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се јави пред судот, а до правосилно 
окончување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ХVII.П.бр. 

683/02.              (7180) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес, во тек е постапка за 

постоење на договорен однос, по тужба на тужители-
те Трајковски Зоран, Трајковска Виолета и Трајковска 
Павлина, сите од Велес, против тужените Анѓа Ѓорги-
ева од Велес, Ѓоргиев Ангел од Велес, Елена Ѓоргие-
ва со непозната адреса, Нада Глигорова со непозната 
адреса, Цвета Андреева со непозната адреса и Слави-
ца Недељковиќ со непозната адреса. Вредност 10.000, 
00 денари. 
Се повикуваат тужените Елена Ѓоргиева, Нада Гли-

горова, Цвета Андреева и Славица Недељковиќ, сите 
со непозната адреса, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот, на судот да му достават точни 
адреси или да одредат свој полномошник - застапник 
кој ќе ги застапува нивните права и интереси се до за-
вршувањето на постапката. 
Во спротивно, судот за времен застапник го одреду-

ва Зоран Лозаноски, виш соработник - судски советник. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр.1023/02.      (6861) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска 

постапка за сопственост и владение по пат на одршка, 
по тужба на тужителката Белица Зејнеп од Гостивар, 
против тужените Крстеска, родена Гаврилоска Роксан-
да и Гаврилоски Огнан Гаље, и двајцата со непозната 
адреса во Скопје. Вредност на спорот неопределена. 

На тужените Крстеска, родена Гаврилоска Роксанда и 
Гаврилоски Огнан Гаље, со непозната адреса на живеење и 
престојување, им се поставува привремен застапник и тоа 
адвокатот Павле Рафајлоски од Гостивар, кој ќе ги застапу-
ва нивните интереси, додека тие лично или нивен полно-
мошник не се јави на главната расправа пред овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.920/02.  (6650)     

__________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 
за развод на брак, по тужба на тужителот Хакику Бе-
сим од с.Градец, застапуван од полномошникот Агим 
Мислими, адвокат од Гостивар, против тужената Хаки-
ку, родена Зеќири Јетмире од с.Градец - Гостиварско, 
сега со непозната адреса во странство. 
Бидејќи тужената Хакику, родена Зеќири Јетмире е 

со непозната адреса во странство, со решение на овој 
суд П.бр.169/03 од 05.03.2003 година, и е поставен при-
времен застапник и тоа Бесим Реѓепи, адвокат од Го-
стивар, кој ќе ја застапува тужената се додека истата не 
се појави пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека и поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар,  П.бр.169/03.              (6651) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 

Основниот суд во Кичево, со решени П. бр. 751/97 
од 28.01.2003 година, за привремен застапник на туже-
ниот Далипи Ќазим од Кичево, сега на привремена ра-
бота во Виена-Австрија, со непозната адреса, го поста-
ви Додоски Златко, адвокат од Кичево, а во врска со 
тужбата на тужителот Далипи Ајрадин. 
Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 751/97.   (7068) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Во Основниот суд во Кочани, малолетната Кира Ми-
трушевска од с.Теранци, преку старателката за посебни 
случаи Драгинка Христова од с.Теранци, поднесе тужба 
за оспорување на татковство, против тужените Валентина 
Христова од с.Теранци и Џукиќ Божо Миодраг од Оток, 
Р.Хрватска, сега на работа во Германија со непозната 
адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 
Се повикува лицето Џукиќ Божо Миодраг од Оток, 

Р.Хрватска, сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса, во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот, да се јави во Основниот суд во Кочани или да 
си постави свој полномошник кој ќе ги застапува него-
вите интереси до окончување на постапката. 
Доколку во определениот рок истиот не се јави или 

постави свој полномошник, судот ќе му постави при-
времен застапник кој ги застапува неговите интереси 
до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П.бр.177/2003. (6492)                        Од Основниот суд во Неготино, П.бр.30/03.    (6717) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово, е покрената по-
стапка, за долг, по тужба на тужителот Абдураманов Зија 
од с. Љуботен-Скопје и Бедри Сејдии од Скопје, застапу-
вани преку полномошник, адвокатот Ангел Скорниев од 
Велес, против тужениот Лимани Буњамин од Куманово, 
ул. �Цар Самоил� бр. 26. Вредност 3.072.000,00 денари. 
Се повикува тужениот, во рок од 30 дена од објаву-

вањето на овој оглас да се јави во судот или да одреди 
полномошник кој ќе го застапува во постапката. 
За привремен застапник кој ќе го застапува тужениот 

се додека тој или негов полномошник не се појават пред 
судот, се одредува адвокатот Беџет Елези од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, IV. П. бр. 2314/98. 

              (7052) 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-
нична постапка за долг, по тужба на тужителот ЈП за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-
Скопје-ПЕ Куманово, против тужениот Нухија Севдах 
од Куманово, сега со непозната адреса во странство. 
Вредност на спорт 29.700,00 денари. 
Со оглед дека тужениот е со непозната адреса, су-

дот по службена должност, а согласно Одредбите на 
ЗПП за Привремен застапник до правосилно окончува-
ње на постапката на тужениот го поставува адвокатот 
Звонко Богдан од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, Х.П. бр. 1089/02. 
                            (7209) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-

нична постапка за развод на брак, по тужба на тужите-
лот Афродита Ланге р. Шемши, од Куманово, ул. 
�Братство Единство� бр. 4 против тужениот Уве Евалд 
Ланге од Луссел дорф Германија со непозната адреса. 
Вредност на спорот 60.000 денари. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по 

службена должност, а согласно Одредбите на ЗПП за 
Привремен застапник до правосилно окончување на 
постапката на тужениот го поставува адвокатот Лидија 
Велиновска од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, Х.П. бр. 180/03. 
                            (7210) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-

нична постапка за развод на брак, по тужба на тужите-
лот Рамадан Јашари од с. Романовце, против тужениот 
Ваљентина Јашари мом. Демири од с. Романовце, сега 
со непозната адреса. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по 

службена должност, а согласно Одредбите на ЗПП за 
Привремен застапник до правосилно окончување на 
постапката на тужениот го поставува адвокатот Лидија 
Велиновска од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, Х.П. бр. 330/03. 
                            (7211) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 

Во постапката за развод на брак, поведена по тужба на 
тужителката Аврамовска Невенка од с.Тремник, против 
тужениот Аврамовски Павле од Австралија, со непозната 
адреса на живеење, му се назначува привремен застапник. 
За привремен застапник на тужениот се назначува 

лицето Митре Лазов, адвокат од Неготино. 
Привремениот застапник во постапката за развод на 

брак, ги има сите права и должности на законски за-
стапник, а правата ќе ги врши се додека тужениот лич-
но или преку неговиот полномошник, не се појави пред 
судот, односно додека Центарот за социјални работи 
не го извести судот дека има поставено старател. 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Во овој суд, поведена е постапка за докажување на 
смрт на лицето Марија Бундалевска од Прилеп, по 
предлог на предлагачот Ристевска Цветанка од Прилеп. 
Основниот суд во Прилеп, го повикува лицето Ма-

рија Бундалевска од Прилеп, родена во 1905 година во 
Прилеп, да се јави во Основниот суд во Прилеп, како и 
секој друг што знае за нејзиниот живот, да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ�, бидејќи во овој суд се во-
ди постапка за докажување на смрт. 
По истекот на овој рок, лицето Марија Бундалевска 

од Прилеп, ќе биде прогласено за умрено. 
Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр.182/2003.  (6723) 
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ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за сопственост и 

владение, по тужба на тужителите Сакиме Метушев-
ска, Нафка Метушевска, Џеџо Метушевски, Мемед 
Метушевски, Мушереф Метушевска и Шехерзада Ме-
тушевска, сите од Ресен, ул. �Наум Божиновски� бр. 5, 
против тужените Хава Бекировска и Фатиме Бекиров-
ска, двете од Белград - Југославија, со непознати адре-
си на живеење. Вредност 20.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените Хава Бекировска и Фатиме 

Бекировска, двете од Белград - Југославија, со непозна-
ти адреси на живеење, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, на судот да му достават точни 
адреси или да одредат свој полномошник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе им 

постави привремен застапник кој ќе ги застапува нив-
ните права и интереси се до окончувањето на постапка-
та пред судот. 
Од Основниот суд во Ресен, П.бр.13/03.          (6863) 

___________ 
 
Се повикува лицето Белчовски Џоџе, од татко Ха-

ралампие од Ресен, со последно место на живеење во 
Норвешка, како и секој друг што знае за него или него-
виот живот, да се јави во Основниот суд во Ресен, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�. 
Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по по-

стапката што следува.  
Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр.4/03.       (6706) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓан-

ски суд, е надлежен за решавање на спорот, за наплата на 
долг, заведен од страна на тужителот ДГПИ �Стандарт� од 
Струмица, против тужениот Атанасовски Илија, со живеа-
лиште во Скопје, ул. �Партизански одреди� бб-Б 1/13 и со 
престојувалиште во с.Мокрино бб, Општина Ново Село, 
Струмичко. Вредност на спорот 1.582.470,00 денари. 
По поднесената тужба судот во два наврати закажу-

вал расправа, меѓутоа, од вратените покани упатени на 
адресата на тужениот во Скопје и во с.Мокрино, се 
констатира дека во Скопје тужениот не отишол да ја 
побара пратката, а од вратените покани во с.Мокрино, 
се констатира дека тужениот се наоѓа во Швајцарија. 
Се повикува тужениот Атанасовски Илија, во рок 

од 15 дена по објавувањето на огласот, да се јави во 
Основниот суд во Струмица, во судница број 22 во 
12,00 часот. 
Доколку тужениот во наведениот рок не се јави во 

судот, на истиот ќе му биде поставен времен застапник. 
За времен застапник ќе му биде поставено лицето 

Валентина Митева, стручен соработник при Основниот 
суд во Струмица. 
Времениот застапник Валентина Митева ќе ги шти-

ти интересите на тужениот Атанасовски Илија во спо-
рот П.бр.1242/02, до правосилното окончување на 
истиот, односно додека тужениот или негов полномош-
ник не се јави пред судот и додека Центарот за соци-
јални работи не го извести судот дека на тужениот му 
назначил старател. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1242/02.  
                                                                              (6496) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, како првостепен гра-
ѓански суд, постапувајќи по тужбата за развод на брак, 
од тужителот Марија Ѓорѓиева, родена Бомјанска од 
с.Добрејци, против тужениот Слоги Ѓорѓиев од с.До-
брејци, сега со непозната адреса во странство. Вред-
ност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Слоги Ѓорѓиев од с.Добреј-

ци, сега во странство со непозната адреса и место на 
престојување, да се јави пред Основниот суд во Стру-

мица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас, 
или да си определи свој полномошник кој ќе го заста-
пува пред судот, се до правосилното окончување на 
оваа постапка. 
Доколку тужениот Слоги Ѓоргиев не се јави во опре-

делениот рок, ниту пак достави известување за неговиот 
полномошник, ќе му биде определен привремен застап-
ник од редот на стручните работници од Основниот суд 
во Струмица, и тоа лицето Лора Абрашева од Струмица, 
која ќе го застапува се до правосилното окончување на 
овој спор, со сите права и обврски што ги има тужениот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.135/03. (6505) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужба 

за развод на брак, на тужителот Душко Трајков од 
с.Турново, против тужената Сузана Трајкова од с.Тур-
ново, која е на привремена работа во странство со не-
позната адреса. 
За привремен застапник на тужената Сузана Трајко-

ва и се назначува Марија Стојкова, стручен соработник 
во Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 

се до нејзиното појавување пред овој суд, или 
назначување на полномошник. 
Се повикува тужената Сузана Трајкова да се јави во 

Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.58/03.   (6866) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Струмица, во тек е постап-
ка за долг, по тужба на тужителот Филчев Павло од 
с.Сушица - Струмица, против тужените Попов Васе и 
Попов Мите, и двајцата од с.Куклиш, Општина Стру-
мица. Вредност на спорот 15.727.720,00 денари. 
На повеќе закажани расправи тужениот Попов Ми-

те од с.Куклиш, со времен престој без адреса во Аме-
рика, не се појавува. 
Се повикува тужениот Попов Мите, времено во Аме-

рика, без адреса на престојување и живеење, во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот, да се јави во Основниот 
суд во Струмица, или да назначи свој полномошник. 
Доколку не се јави во овој рок, на истиот ќе му се 

определи застапник за водење на постапката се до пра-
восилноста на пресудата. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1803/00.  
                                                                              (6868) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 

под ВПП.бр.86/02, за физичка делба, по предлог на пред-
лагачите Ѓоргиев Василије од Скопје, Рогановиќ Ирина 
од Нови Београд и Весна Лазаревиќ од Вршац, против 
противниците Стоилова Македонка од Скопје и Цветков 
Венко од с.Смоларе, на времена работа во Швајцарија. 
За привремен застапник на противникот Цветков 

Венко од с.Смоларе, сега со непозната адреса на живе-
ење во Швајцарија, се назначува Лорета Абрашева - 
стручен соработник во Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-

те на противникот Цветанов Венко се до неговото поја-
вување или испраќање на полномошник пред Основни-
от суд во Струмица, со сите права. 
Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 86/02. 

                                          (6684) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по туж-

бата за развод на брак, на тужителот Пандев Стојанчо 
од с.Градошорци, против тужената Пандева Роза од 
Струмица, сега на времена работа во странство со не-
позната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
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За привремен застапник на тужената Пандева Ро-

за од Струмица, сега на времена работа во странство 
со непозната адреса, и се одредува Цонка Каламер-
никова, стручен соработник во Основниот суд во 
Струмица. 
Привремениот застапник ги застапува интересите 

на тужената, со сите права, се до нејзиното појавување 
или нејзин полномошник пред судот. 
Се повикува тужената Пандева Роза од Струмица, 

да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.94/03.   (6688) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак, по 
тужба на тужителот Мустафи Екрем од Тетово, против 
тужената Беџети Љуљзиме од Тетово, сега со непозна-
та адреса во Швајцарија. 
Се повикува тужената Беџети Љуљзиме од Тетово, 

ул. �Блок� бр. 82 АА-14, сега со непозната адреса во 
Швајцарија, во рок од 15 дена од објавувањето на овој 
оглас да се јави во Основниот суд во Тетово или да ов-
ласти свој полномошник кој ќе ги штити нејзините ин-
тереси до окончување на спорот. 
Во спротивно, судот ќе постави времен старател да 

ги штити правата и интересите на тужената до окончу-
вање на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.80/03.          (6494) 

___________ 
 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителот Сулејмани Зија од с.Орашје, 
против тужената Сулејмани Шпреса од Тетово, сега 
со непозната адреса во странство - Швајцарија. 
Се повикува тужената Сулејмани Шпреса од Те-

тово, односно од с.Теарце, сега со непозната адреса 
во Швајцарија, да се јави во Основниот суд во Тето-
во во рок од 15 дена или да овласти свој полномош-
ник. 
Во спротивно, ќе и се одреди законски застапник 

преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе 
ги штити нејзините интереси до окончување на по-
стапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.110/03.      (6506) 

___________ 
 
Пред овој суд се води постапка за сопственост, по 

тужба на тужителот Вејсели Абдулмеџит од с.Порој, 
против тужените Шаини Неим Аливеби, Шаини Неим 
Неби и Шаини вд.Неим Сабрије, сите од с.Џепчиште, 
сега со непозната адреса во странство. 
Бидејќи тужените се со непозната адреса, се пови-

куваат да се јават во Основниот суд во Тетово во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или да одредат 
полномошник. 
Во спротивно, судот ќе им постави времен старател 

- застапник кој ќе ги штити правата и интересите пред 
судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.280/2003.  (6854) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителот Реџепи Дашмир 
од Тетово, против тужената Теубнер Катрин, со непоз-
ната адреса во СР Германија. 
Бидејќи тужената Теубнер Катрин, е со непозната 

адреса во СР Германија, за истата да биде објавен ог-
лас во �Службен весник на РМ�, во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот или да 
одреди свој полномошник. По истекот на овој рок на 
истата ќе и биде поставен времен старател, преку Цен-
тарот за социјална работа-Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 266/2003. 
              (7067) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 126 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација Дилоит Туш Тома-
тсу пазари во развој Лтд - Проект за зајакнување на фи-
нансискиот сектор во Македонија, со седиште во Њу-
касал - Делавер - САД. 
Седиштето на подружницата на странската организа-

ција Дилоит Туш Томатсу пазари во развој Лтд - Проект 
за зајакнување на финансискиот сектор во Република Ма-
кедонија е во Скопје, на ул. �8-ма Ударна Бригада� бр. 24. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Дилоит Туш Томатсу пазари во раз-
вој Лтд - Проект за зајакнување на финансискиот се-
ктор во Македонија ќе се однесува на зајакнување на 
финансискиот сектор во Р. Македонија во областа на 
банкарското и небанкарското работење особено преку 
помош на банкарскиот сектор, пазарот на капитал, по-
мош во реформата на сметководството, во пензиските 
реформи, помош во Секторот за осигурување како и 
помош во Секторот за управување со друштва и тргов-
ско право во Македонија. 
Подружницата на странската организација Дилоит 

Туш Томатсу пазари во развој Лтд - Проект за зајакну-
вање на финансискиот сектор во Македонија, стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 28.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 13/02. 
                                                                               (6999) 

___________ 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 128 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација �КАРИТАС ИТА-
ЛИЈАНА� , со седиште во Рим-Италија. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација �КАРИТАС ИТАЛИЈАНА� од Рим-Италија во 
Република Македонија е во Скопје, на ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 43. 
Работата и активностите на подружницата на 

странската организација �КАРИТАС ИТАЛИЈАНА� 
во Република Македонија ќе се однесува на грижа и 
координирање на иницијативите и хуманите дела на 
Италијанските католички организации, соработка со 
други организации со христијанска определба, сора-
ботка со Националните Каритас со други земји како и 
општествен и економски напредок за луѓето и заедни-
ците кои се наоѓаат во ситуација на потешкотии на те-
риторијата на Република Македонија. 
Подружницата на странската организација �КА-

РИТАС ИТАЛИЈАНА�, стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.03.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 14/02. 
                                                                               (7000) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4655/2002 од 18.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035923?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Трговското друштво 
за  производство, трговија и услуги ДЕВИТ МКД ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 3/4-19. 
Бришење на трговското друштво од трговскиот ре-

гистар на Друштвото за  производство, трговија и услу-
ги ДЕВИТ МКД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Даме 
Груев� бр. 3/4-19. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, Трег. бр.          

4655/2002.                                                                  (6271)     
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4825/2002, од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048768?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
угостителство, маркетинг, услуги и трговија ТРАНС 
ЕКСПИРИЕНС ДООЕЛ ул. �Сремски фронт� број 30, 
Скопје. 
Овластено лице за застапување на друштвото ќе би-

де Владимир Мирчевски од Скопје управител со огра-
ничувања: да склучува договори во име и за сметка на 
друштвото без претходно донесена писмена одлука од 
страна на основачот на друштвото, да врши купување и 
продавање на предмети и добра сопственост на друш-
твото без претходно донесена писмена одлука од стра-
на на содружникот на друштвото. Управителот нема 
овластување да врши отворање и затворање на жиро-
сметка како денарска така и девизна без претходно да 
добие писмена одлука од страна на основачот. Управи-
телот нема овластувања да подига парични средства 
над износот од 500 евра во денарска противвредност по 
курс на НБМ, овој лимит важи како за денарска така и 
за девизна сметка на друштвото без притоа да добие 
писмена согласност од основачот, да врши вработува-
ње и отпуштање на работници како и да одлучува за 
други права на работниците во областа на работните 
односи без писмена согласност на содружникот на 
друштвото. 
Дејности: 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, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.63, 
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, 
55.44/3, 55.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.52, 55.51, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 
70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.81, 74.84, 
74.40, 74.82, 74.83, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.40, 92.62, 92.72, 93.05, 21.23, 21.25, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 22.32, 22.33. 
Во надворешниот промет друштвото ќе врши: над-

ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните земји Албанија, СРЈ, Буга-
рија и Грција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
ќе одговара со целокупниот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4825/2002.                                   (33230) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5013/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048956?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, услуги и маркетинг КОСМО-
МАКС ДООЕЛ ул. �Маршал Тито� број 10/15, Скопје. 
Дејности: 15.84, 15.85, 51.11, 51.12, 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, 51.61, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.52, 55.51, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 
70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 

74.81, 74.84, 74.40, 74.82, 74.83, 92.11, 92.12, 92.13, 
92.31/1, 92.33, 92.34, 92.40, 92.62, 92.72, 93.05, 21.23, 
21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33. 
Друштвото ќе врши надворешна трговија со прех-

ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседните 
земји Албанија, Грција, СР Југославија и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
одговара со целокупниот свој имот. 
Управител без ограничувања на друштвото ќе биде 

лицето Тома Димитровски - Масин од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5013/2002.                                   (33231) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2143/2002, од 06.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046088?-1-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Јавното трговско 
друштво за вработување на инвалиди, производство, 
трговија, транспорт и услуги ЛАТЕР ХЕНД Мирослав 
Димовски и др. увоз-извоз Тетово, ул. �Благоја Тоска� 
број 110-А, Тетово. 
Основачи на друштвото се Мирослав Димовски и 

Оливера Димовска и двајцата од село Жилче, Општина 
Јегуновце. 
Дејности: 85.32/3, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 

01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 
02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 22.23, 24.30, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.72, 28.73, 29.12, 
29.13, 29.14, 29.31, 29.32, 29.40, 31.10, 31.30, 32.30, 
33.50, 34.10, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.30, 36.62, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 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, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.33, 71.34, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.50, 74.60, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.22, 55.30/1, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.81, 74.83, 90.00, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, меѓународен транспорт на патници, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет со Србија, Бугарија, Грци-
ја и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. Друштвото во прав-
ниот промет со трети лица за обврските одговара со си-
от свој имот и лично и неограничено солидарно со сиот 
свој имот на содружниците. 
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Одговорно лице за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешно и надворешнотрговскиот про-
мет е Мирослав Димовски - управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2143/2002.                                   (33233) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5071/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049014?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги АДРИАТИК ИМ-
ПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Иван Козаров� 
број 24/1-3, Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 

15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 45.31, 45.32, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.57, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 
74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, консигнации, по-
средување и застапување, малограничен промет со Гр-
ција, Бугарија, Албанија и СРЈ, меѓународна шпедици-
ја. 
Основач и управител е Вчков Златко. Oсновен влог 

од 2.600,00 евра или 158.600,00 денари во основни 
средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5071/2002.                                   (33234) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 14104/1999, од 27.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02039037?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговец 
поединец ТАКСИ ИГОР Боро Благојче Крстевски ТП 
с. Долно Лисиче, ул. �Маршал Тито� бр. 9/8, Скопје. 
Трговец поединец ТАКСИ ИГОР Боро Благојче Кр-

стевки ТП с. Долно Лисиче, ул. �Маршал Тито� бр.9/8, 
Скопје. 
Основач: Боро Крстевски од с. Долно Лисиче, ул. 

�Маршал Тито� бр. 9/8, Скопје. 
Дејности: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ќе одговара лично со 
целокупниот свој имот. 
Боро Крстевски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14104/1999.                                   (33235) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5168/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049111?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија на големо и мало и услуги ЈАН Коста ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Хо Ши Мин� бр. 287-а, Скопје. 
Се основа ДООЕЛ. Назив: Друштво за трговија на 

големо и мало и услуги ЈАН Коста ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Хо Ши Мин� 287-а, Скопје. 
Содружник е Доновски Коста од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.62, 52.11, 

52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 60.22, 60.24, 
70.31, 71.10, 74.84. Во надворешнотрговското работење 
друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југослави-
ја, консигнациона продажба, транспорт и шпедиција. 
Управител на друштвото ќе биде Доновски Коста - 

со неограничени овластувања. 
Во правниот промет друштвото настапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските во правниот промет 
друштвото одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5168/2002.                                   (33236) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4957/2002, од 09.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048900?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство и трговија КРЕДЕРЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, бул. �Св. Климент Охридски� бр. 60-а. 
Дејности: 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 

18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 24.30, 25.21, 25.23, 
26.65, 27.42, 28.12, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 29.14, 
29.54, 29.56, 31.10, 31.20, 31.30, 31.62, 36.14, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 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, 
51.52, 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, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 
71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

пува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Кузмановски Јордан - управител со неограничени 

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

4957/2002.                                   (33237) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4754/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048697?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги БОТОН ДОО Скоп-
је, ул. �Лука Геров� бр. 48/2-8, Скопје. 
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 

БОТОН ДОО Скопје. Седиште: ул. �Лука Геров� бр. 
48/2-8, Скопје. 
Основачи се Аце и Лиле Стојаноски. 
Влог: 183.200,00 денари или 3.000 евра. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 

18.24, 19.20, 51.45, 51.42/1, 51.42/2, 51.32, 5134, 51.51, 
52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.74, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени и непрехранбени производи, по-
средување и застапување во правниот промет на стоки 
и услуги, застапување на странски фирми и физички 
лица, малограничен промет со Албанија, Грција, Буга-
рија и СРЈ, консигнација, реекспорт. 
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Управител е Аце Стојаноски од Скопје, кој ќе го за-

стапува друштвото и во надворешнотрговското работе-
ње. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

4754/2002.                                   (33238) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4978/2002, од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048921?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ПАНЕ 2002 експорт-импорт 
ДООЕЛ ул. �Манчо Малиминов� бр. 30, Неготино. 
Се основа со Изјава од 20.11.2002 година. Основач 

е Андов Ќире од Неготино, ул. �Манчо Малиминов� 
30. Деловно седиште е на ул. �Манчо Малиминов� бр. 
30, Неготино. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.13/1, 01.41, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 15.32, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.98, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.40, 74.84, 
65.12/3, 29.40, 29.71, 29.72, 72.10, 72.20, 72.60. Надво-
решно-трговско работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки во 
друмскиот сообраќај и шпедиција, реекспорт, консиг-
нација. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

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

надворешниот трговски промет е Андов Ќире - управи-
тел на друштвото без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4978/2002.                                   (33239) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4088/2002, од 30.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048031?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ТИМА ПРОМ ДОО увоз-из-
воз Миравци ул. �Ѓоре Митров� бр. 151, Миравци. 
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, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.50, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 02.31, 01.32, 01.33, 01.41, 01.42, 01.43, 
01.51, 01.52, 01.61, 01.62, 01.71, 01.72, 01.81, 01.81/1, 
01.81/2, 01.82, 01.82/1, 01.82/2, 01.83, 01.84, 01.85, 
01.86, 01.87, 01.88, 01.89, 01.91, 01.92, 01.93, 01.94, 
01.95, 01.96, 01.97, 01.98/1, 01.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 37.20, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 52.22/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.34, 
74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-

ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона продажба, консигнациона про-
дажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Ал-
банија и Југославија, услуги на меѓународниот транс-
порт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, по-
средување и застапување на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските презе-
мени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Венци Димитров - управител со неограничени овла-

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

4088/2002.                                   (33240) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4089/2002, од 16.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048032?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги СОФИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-
извоз Гевгелија ул. �Мечкин камен� бр. 6, Гевгелија. 
Македонка Шарланџиева од Гевгелија. 
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, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.50, 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, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.34, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, малограничен промет со Грција, Буга-
рија, Албанија и Југославија, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународната 
шпедиција, угостителски и туристички услуги, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Македонка Шарланџиева - управител со неограни-

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

4089/2002.                                   (33242) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5108/2002, од 02.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049051?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ИГМАСТА ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. �Коперникова� бр. 9 а. 
Единствен содружник на друштвото е Игор Ста-

менковски од Скопје. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 

37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 51.21, 
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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, 51.347, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
72.60, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.83, 
74.84, 92.34, 93.01, 93.02 и надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи, застапува-
ње и посредување, реекспорт, комисионо и консигна-
ционо работење. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 
Управител без ограничувања е Игор Стаменковски 

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

5108/2002.                                   (33243) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5131/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049074?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДРЕАМ СОФТ ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Жарко Зрењанин� бр. 76, Скопје. 
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 

ДРЕАМ СОФТ ДООЕЛ Скопје. Седиште: ул. �Жарко 
Зрењанин� бр. 76, Скопје. Основач е Кире Палчески. 
Влог: 154.500,00 денари или 2.531 евро. 
Управител е Ирена Цветковска. 
Дејности: 30.02, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, посредување и застапување во правниот 
промет на стоки и услуги, застапување на странски 
фирми и физички лица, малограничен промет со Алба-
нија, Грција, Бугарија и СРЈ, консигнација, реекспорт, 
туристичко-агенциски работи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5131/2002.                                   (33244) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5065/2002, од 16.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049008?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство и трговија АБН ДОО увоз-извоз Скоп-
је, бул. �Гоце Делчев� бр. 11/1-4. 
Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 

17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
51.16, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/3, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 
Пападопулос Константинос - управител со неогра-

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

5065/2002.                                   (33245) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5180/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049123?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало П А Р Е  Ј О  
ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Демир Трајко� бр. 88, Не-
рези, Скопје. 
Дејности: 15.98/2, 15.98/1, 17.40/1, 17.40/2, 50.10, 

50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 71.34, 74.84, 
80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, посредување, консигнација, меѓународен пре-
воз на стоки, меѓународен превоз на патници, меѓуна-
родна шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обвр-
ските сторени во правниот промет одговара со сиот 
имот со кој располага. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешнотрговскиот промет е Ујар Мустафа - управи-
тел без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5180/2002.                                   (33246) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5198/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049141?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за угостителство, промет и услуги ВИП-БСК ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. �Страшо Пинџур� бр. 71 Е 1/2, Скоп-
је. 
Содружник со Изјава од 03.12.2002 година е Пели-

ванов Борис од Кавадарци, со стан на ул. �Цано Поп 
Ристов� бр. 14. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50/4, 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, 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, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги извршува следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, ко-
мисиона и консигнациона продажба на стоки, застапу-
вање на странски фирми и посредување во надвореш-
нотрговскиот промет, превоз на стоки во меѓународни-
от друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, меѓународен транспорт на 
стоки и меѓународна шпедиција, малограничен промет 
со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, со неограничени ов-
ластувања. За преземените обврски во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 
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Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го претставува и застапува управителот 
Станка Стојанова - управител без ограничување во ов-
ластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5198/2002.                                   (33247) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5045/2002, од 02.12.2002 година, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги КАРПА 
ПРОМ ДООЕЛ Скопје, ул. �Иван Манолев� бр. 4 А. 
Основач на друштвото е Мирјана Арсовска од 

Скопје, ул. �Иван Манолев� бр. 4 А, со основачки влог 
од 2.500 евра. 
Дејности: 15.86, 15.87, 15.33, 15.98/1, 15.98/2, 55.11, 

55.12, 55.30/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.24, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 
52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 
52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 52.62, 
52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 
51.39, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.64, 50.30/1, 50.40/2, 
50.20, 63.30, 63.40, 74.13, 70.31, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 93.04, 93.05, 92.34, 
65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 
71.33, 71.34, 74.83, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.40, 
55.51, 55.52. Надворешна трговија: надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, застапување 
на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона 
и консигнациона продажба, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен превоз на 
патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги во вна-
трешна и меѓународна шпедиција, меѓународен туризам. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

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

5045/2002.                                   (33248) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5289/2002, од 16.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049232?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕРА НЕКТАР ДОО 
експорт-импорт с. Порој, Џепчиште. 
Основач е Ќани Азизи од с. Порој. Фирма: Друштво 

за производство, трговија и услуги ЕРА НЕКТАР ДОО 
експорт-импорт. Седиште: с. Порој, Џепчиште. 
Дејности: 15.32, 15.81, 15.98/1, 15.98/2, 17.54, 18.22, 

18.24, 19.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.13, 25.22, 
25.24, 36.63, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
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, 74.82, 74.84. 
За управител на друштвото се одредува лицето Ќа-

ни Азизи од с. Порој, Тетово. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. Друштвото за обврските во прав-
ниот промет со трети лица преземени во текот на рабо-
тењето одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5289/2002.                                   (33249) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4942/2002, од 17.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048885?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДОО на 
Друштвото за производство, трговија, транспорт, уго-
стителство и услуги АХА ДОО експорт-импорт Гoсти-
вар, �Живко Брајковски� бб. 
Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
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, 71.21, 
74.20/3, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
превоз на патници, застапување и посредување во над-
ворешниот промет, комисионо и консигнационо рабо-
тење, туристички и угостителски услуги, изведување 
на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

надворешниот промет е Мемеди Агрон од Гостивар, 
�Живко Брајковски� бб, управител без ограничување. 
Содружници се Мемеди Агрон и Мемеди Ќани, 

двајцата од Гостивар, �Живко Брајковски� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4942/2002.                                   (33251) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3947/2002, од 06.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047890?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија и услуги САРАЈ-
ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Сарај ул. �Маршал Тито� бр. 
39, Сарај. 
Основач е Нерагим Сали 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, 65.12/3, 63.40, 74.84. Дејности во надворешнотр-
говскиот промет се: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во надво-
решниот трговски промет, превоз на патници во меѓу-
народниот друмски сообраќај, превоз на стока во меѓу-
народниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, 
реекспорт. 
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Друштвото во правниот промет настапува во свое 

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

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

3947/2002.                                   (33252) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3163/2002, од 09.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047108?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО согласно ЗТД 
на Друштвото за производство, трговија и услуги на 
мало и големо ХИТЕ-СТОЛАРИЈА Саит и др ДОО екс-
порт-импорт Гостивар, ул. �18 Ноември� бб. 
Седиште: Гостивар ул. �18 Ноември� бб. 
Основачи се Есади Саит с. Речане - Општина Вру-

ток и Есади Љутфије с. Речане - Општина Вруток. 
Дејности: 20.10, 20.20, 20.30, 28.11, 28.12, 36.11, 

36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 
52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.60, 
74.12, 74.84 и 93.02, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со соседните зем-
ји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, реекспорт. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара и настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите свои средс-
тва. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот промет е Есади Саит - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3163/2002.                                   (33253) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5216/2002, од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049159?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП ПА ГО - Трговија 
на мало Мијов Панче Зоран ул. �Максим Горки� бр. 8, 
Велес. 
Назив: ТП - ПА ГО - Трговија на мало Мијов Панче 

Зоран, ул. �Максим Горки� бр. 8, Велес. 
Седиште: ул. �Максим Горки� бр. 8, Велес. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.27, 52.33, 52.44/4. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој 
имот. 
Овластено лице за застапување е Мијов Зоран од 

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

5216/2002.                                   (33254) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5191/2002, од 06.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049134?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП на Трговија на 
мало ТОБАЧИНИ-СЕТ ТП Симе Велимир Илиевски 
Скопје, Кеј �13 Ноември� бб. 

Основач е Симе Илиевски од Скопје, ул. �Коце Ме-
талец� 9/1-1. 
Дејности: 52.25, 52.26, 52.33, 52.47. 
Неограничени овластувања. 
Управител со неограничени овластувања е Симе 

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

5191/2002.                                   (33255) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5094/2002, од 02.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049037?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско-
то радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с. 
Матејче, Липково. 
Трговско радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 

ДООЕЛ с. Матејче, Липково. Друштвото е основано со 
Изјава за основање на ДООЕЛ, а содружник на друш-
твото е Бесим Шабани од Матејче, Куманово. 
Дејност: 92.20. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 
Лицето овластено за застапување во внатрешен 

промет е Шабани Беким - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5094/2002.                                   (33256) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5064/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049007?-8-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за такси 
превоз, трговија, угостителство и услуги БРАНЕ-КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт ул. �153� бр. 39, Тето-
во. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 
50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 
55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 
45.521/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 
93.05, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување, посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограни-
чен прометот со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Гр-
ција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција, изведување на гра-
дежни работи во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Нестороска Вери-

ца - управител без ограничувања. Единствен содруж-
ник е Нестороска Верица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5064/2002.                                   (33257) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5192/2002, од 06.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049135?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на БАМ 2003 Друштво 
за трговија и услуги ДООЕЛ ул. �Трифун Хаџи Јанев� 
бр. 8, Скопје. 
Скратен назив: БАМ 2003 ДООЕЛ Скопје. 
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Основач е Загорка Велковска од Скопје, с. Јурумле-

ри, ул. �507� бр. 17. 
Средства: Средства за основање изнесуваат вкупно: 

155.000 денари или 2.500 евра. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во ви-

сина на основачкиот влог. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.47, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.40, 92.71, 93.02, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Управител е Загорка Велковска од с. Јурумлери, ул. 

�507� бр. 17 - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5192/2002.                                   (33258) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4879/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048822?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги Б-ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 50, Скопје. 
Основач на друштвото е Бети Настова од Скопје. 
Дејности: 15.88, 15.89, 15.92, 24.14, 24.41, 24.42, 

24.51, 24.52, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 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, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.11, 63.12, 63.21, 70.20, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот 
промет се: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Југос-
лавија и Грција, консигнации, посредување и застапу-
вање, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со сиот свој 
имот. 
Управителот на друштвото во внатрешнотрговски-

от промет е Дамјановски Дејан од Скопје - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4879/2002.                                   (33259) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5163/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049106?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за транспорт, промет и услуги ДЕИЛ ДООЕЛ увоз-
извоз ул. �Трајко Бошков Тарцан� бр. 9, Скопје. 
Основачи се Илијески Живко од Скопје, ул. �Трајко 

Бошков Тарцан� бр. 9. 
Фирма: Друштво за транспорт, промет и услуги ДЕ-

ИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
Седиште: Скопје, ул. �Трајко Бошков Тарцан� бр. 9. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.50, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 

51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 
93.01, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продаж-
ба, консигнациска продажба, меѓународен транспорт на 
стоки и патници и меѓународна шпедиција. 
Целосна одговорност. 
За управител на друштвото се одредува лицето Или-

ески Дејан од Скопје, ул. �Трајко Бошков Тарцан� бр. 9. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. Друштвото за обврските во прав-
ниот промет со трети лица преземени во текот на рабо-
тењето одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5163/2002.                                   (33260) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5145/2002, од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049088?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за гра-
дежништво, трговија и услуги ГУРИ КОМПАНИ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт с. Селце, Тетово. 
Основач е Иљаз Мустафи од с. Селце - Тетово. 
Фирма: Друштво за градежништво, трговија и услу-

ги ГУРИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт. 
Седиште: с. Селце, Тетово. 
Дејности: 15.81, 15.98/2, 18.22, 20.10, 20.30, 20.40, 

20.51, 25.22, 26.61, 26.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.13, 
51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84. 
За управител на друштвото се одредува лицето 

Иљаз Мустафи од с. Селце - Тетово. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. Друштвото за обврските во прав-
ниот промет со трети лица преземени во текот на рабо-
тењето одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5145/2002.                                   (33261) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5002/2002, од 02.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048945?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП 
на Авто-такси КИКИ-68 ТП Крсте Панче Колевски, ул. 
�Благоја Стевковски� бр. 17/2/6, Скопје. 
Основач: Крсте Колевски од Скопје, ул. �Благоја 

Стевковски� бр. 17/2/6. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокупни-
от свој имот. 
Крсте Колевски - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5002/2002.                                   (33262) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5124/2002, од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049067?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АНВЕС ДООЕЛ експорт-
импорт ул. �Смољани� бр. 1, Скопје. 
Се врши основање на Друштвото за производство, 

трговија и услуги АНВЕС ДООЕЛ експорт-импорт од 
Скопје. 
Основач на друштвото е Весна Пендароска од 

Скопје. 
Дејности: 01.12/1, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 

18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 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, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
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, 55.11, 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, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во областа на проме-
тот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во друмски сообраќај, малограничен промет 
со соседните земји, меѓународна шпедиција, царински 
складишта, комисиона продажба, консигнација, реекс-
порт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет кон трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 
Весна Пендароска - управител на друштвото без 

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

5124/2002.                                   (33263) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5128/2002, од 05.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049071?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги АРТЕ-АНТИКА 
ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, ул. �Васил Главинов� 
бр. 12. 
Основач е Димитар Керамитчиев од Валандово. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.13/2, 01.21, 01.24, 15.85, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 
51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со соседните 
земји, посредување во надворешнотрговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

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

5128/2002.                                   (33264) 

И С П Р А В К А 
 
Во огласот за основање на Друштво за производс-

тво и промет на автогалантерија и пластични произво-
ди АМАК СП АД, Трег. бр. 65/02, објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 17/03, на страна 11, под бр. 6881, во 
вториот ред наместо: "18.12.2002 година" треба да 
стои: "18.02.2002 година".  
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 

зг. бр. 55/98 од 12.02.2003 година, во регистарот за 
Здруженија на граѓани и фондации ги запиша следните 
промени:  
Се одобрува упис во регистарот за здруженија на гра-

ѓани и фондации на Здружението кој го имало првобитно-
то име КУНГ ФУ КЛУБ ШАО ЛИН од Скопје и сега гла-
си: КИКБОКСИНГ КЛУБ �КУНГ ФУ ШАО ЛИН� од 
Скопје, како и промена на седиштето на клубот од ул. 
�Финска� 16-а, Скопје на ул. �Струма� бр. 3/3-11, Скопје. 
Од Основниот суд во Скопје II - Скопје, I. Рег. зг. 

бр. 55/98                                                                     (6146) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основен суд Неготино под реден број 5/03 се 
запишува Здружението на производители на здрава 
храна �Ековита� од Неготино. Здружението се реги-
стрира заради развој на производство на здрава храна 
од било кој облик во регионот, развој на индивидуал-
ното земјоделско производство, воведување на четири-
димензионално производство, изнаоѓање на пласман за 
производите со тенденција за воведување на произ-
водство според однапред склучени договори, воспоста-
вување на меѓусебна соработка со другите здруженија 
од областа на производство на храна и други цели и за-
дачи утврдени со Статутот на здружението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, а 

овластено лице за застапување е Глигоров Сашко од 
Неготино, ул. �Дојранска� бр. 12. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 5/03. 
                                                                              (6322) 

___________ 
 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основен суд Неготино под реден број 6/03 се 
запишува Здружението на водокорисници за наводну-
вање од ХС �Демир Капија� од Демир Капија. Здруже-
нието се регистрира заради ефикасно организирање на 
неговите членови во користењето и распределбата на 
вода за наводнување и поефикасно и порационално на-
воднување на површините кои ги покрива здружение-
то, присуство на свои претставници при усогласување-
то на плановите и програмите за експлоатација и одр-
жување на мрежата во рамките на територијата на 
здружението, координиран настап пред водостопанско-
то претпријатие Неготинско поле, координиран настап 
на членовите во подготовка на годишен план за стру-
ктура на земјоделски култури и други цели и задачи 
утврдени со Статутот на здружението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Демир Капија, 

ул. �Маршал Тито� бб, а овластено лице за застапување е 
Тони Петков од Демир Капија, ул. �Даме Груев� бр. 38. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 6/03. 
                                                                              (6325) 

___________ 
 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 
1/2003 од 12.02.2003 година, го запиша во регистарот 
на Здруженија на граѓани што се води при овој суд Ло-
вечко друштво �КОЖУФ� од Миравци. 
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Име на субјектот: Здружение на граѓани Ловечко 

друштво �КОЖУФ�. 
Седиште на субјектот: Миравци. 
Цели и задачи на субјектот: Одгледување, размно-

жување, заштита и ловење, обезбедување услови за 
унапредување на ловството во своите ловишта, за сто-
панисување и законско користење на ловиштата, пома-
гање на ловците во изградување на ловечка етика, уна-
предување на спортската, рекреативната и научно-
истражувачка дејност во ловството и на ловниот тури-
зам, помагање во унапредување на ловната кинологија, 
ловното стрелство од интерес за развиток на ловот и во 
врска со тоа да соработува со соодветно организации и 
други цели и задачи. 
Лице овластено за застапување: Танчев Јован од 

Миравци. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 1/03.   (6320) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 4/03 од 4.03.2003 година, 
Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб �Плачко-
вица� од Радовиш кое е основано заради унапредување 
на фудбалскиот спорт и организирање натпревари. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Репуб-

лика Македонија, а неговото седиште се наоѓа во Радо-
виш на ул. �Илинденска� бб. 
Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ. бр. 4/03.(6120)  

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здружение на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 5/03 од 4.03.2003 година, 
Здружение на граѓани со име Пеливински клуб �Бујук-
Суперхит� од Радовиш кое е основано заради развој на 
пеливанските спортови и организирање натпревари. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Репуб-

лика Македонија, а неговото седиште се наоѓа во Радо-
виш на ул. �Маршал Тито� бр. 23, Радовиш. 
Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ. бр. 5/03.(6121)  

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здружение на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 7/03 од 5.03.2003 година, 
Здружение на граѓани со име Борачки клуб �Јака-Сем-
корп� Радовиш кое е основано заради унапредување и 
организирање на натпревари во борење. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-

виш и Република Македонија, а неговото седиште се 
наоѓа во Радовиш на ул. �Александар Македонски� бб. 
Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ. бр. 7/03.(6123)  

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 4/2003, се запишува здружението 
на граѓани под име: Иницијатива за Општествено Еко-
номски развиток - ИОЕР од Горенци. 
Здружението на граѓани има за цел: општествено еко-

номски развој, рурален развиток, промовирање на меѓует-
ничка соработка, унапредување на соработката и толеран-
ција меѓу граѓаните, да негува чиста и здрава животна 
средина и да ја чува човековата околина од загадување, 
развивање на земјоделството кај населението, заштита на 
шумите од неконтролирана експлоатација и пошумување 
на сите голосеци и голетини, урбанистичко планирање на 
с. Горенци и други месни средини, соработка со сите хо-
мологни организации, соработка со спортски, културни и 
научни организации се со цел за зачувување на чиста жи-
вотна околина и негување на добри и толерантни меѓучо-
вечки, меѓуверски и меѓунационални односи. 
Седиштето на здружението е во с. Горенци - Охрид. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Мирдаш Арифи од с. Горенци. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 4/2003. 
                                                                              (6124) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 6/2003, се запишува здружението 
на граѓани под име: Едриличарски клуб �БОФОР� 
Охрид-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развој на Едрили-

чарскиот спорт во Охрид и Република Македонија; доне-
сување програми за развој и унапредување на работата на 
клубот; учествува во реализација на системот на натпре-
вари што го организира едриличарскиот сојуз на Македо-
нија; прифаќа организација на едриличарски натпревари 
за сите категории, како и организација на меѓународни 
средби во едрење, кои ќе му ги довери ТСМ; организира 
тренажен процес и подготовки на членови на клубот; реа-
лизира Програма за надградба на стручните кадри во клу-
бот; дава иницијатива за соработка со организации кои 
реализираат програми што се значајни за развојот на 
едрење спортот и клубот; води документација за своето 
членство; води документација за одржаните тренинзи, 
натпревари кои ги организира клубот и издава годишен 
билтен на клубот; се грижи за набавка и одржување на не-
опходната опрема, реквизити за организација на тренинг 
и натпревари за своите членови; се грижи за подобрување 
на материјалната основа за работници, едрење школа и 
секциите; води грижа за здравствената заштита на актив-
ните членови на клубот; да извршува и други работи и за-
дачи утврдени со Законот за спорт, статутот и други акти. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Ту-

ристичка� бр. 3/7, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Стевчо Ставрев, од Охрид, ул. �Туристичка� бр. 3/7. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 6/2003. 
                                                                              (6125) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 3/2003, се запишува здружението на 
граѓани под име: Авто мото клуб �Мото� Охрид-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: го развива и уна-

предува моторциклизмот и автомобилизам; го развива 
авто-мото спортот; го развива домашниот и меѓународни-
от авто-мото туризам; учество во сообраќајно-техничкото 
воспитување на децата и младите и нивна заштита во соо-
браќајот; оспособува кандидати за возачи на моторни во-
зила; организира и врши дејности од интерес на членови-
те во контекст на безбедноста на сообраќајот; организира 
разни форми на активности за подигање на нивото на соо-
браќајната култура кај возачите; развива активности на 
планот на сообраќајната етика и моралот кај сите учесни-
ци во сообраќајот, солидарност, хуманост и дисциплини-
раност; формира фондови за финансирање на активности 
за превентивни цели во патниот сообраќај, за заедничка 
дејност со другите Авто мото клубови во земјата; само-
стојно и во соработка другите клубови организира и раз-
вива активности насочени кон поголема безбедност на 
сообраќајот; за посебни активности и постигнати резулта-
ти доделува награди и признанија на членовите; врши и 
други работи кои произлегуваат од потребите на членови-
те и во согласност со законот и статутот. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Гоце 

Делчев� бр. 71, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ќеримоски Неим од Охрид, ул. �Гоце Делчев� бр. 71. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 3/2003. 
                                                                              (6126) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 

зг. бр. 1/03 од 5.03.2003 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува уписот во регистарот на здруженија и 

фондации на Здружение за заштита на македонските 
културни вредности и традиции - МАКЕДОНСКО НА-
РОДНО ДВИЖЕЊЕ со седиште во Скопје, на ул. �Ре-
сенска� бр. 6/III-8. 
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Цели и задачи на здружението се: унапредување и за-

штита на македонскиот национален идентитет, подигање 
на нивото на политичка култура и принципите на демо-
кратијата и граѓанското општество, афирмирање и зачу-
вување на македонските традиции и обичаи, семејните 
вредности, традиционалниот морал, народното творештво 
и фолклор, духовното културно наследство на Македон-
ците, преку организирање предавања, трибини, семинари, 
народни собири, одржување на традиционални обичаи, 
размена на информации, публикување билтени, брошури, 
книги и друг пропаганден материјал, поттикнување и фи-
нансирање на научно истражувачки активности, форми-
рање клубови, библиотеки и информативни центри, за-
штита на историските споменици, помагање и стимулира-
ње на млади таленти, заинтересирани за проучување на 
македонската традиција, култура и уметност, остварување 
контакти со македонската дијаспора, воспоставување кон-
такти со сродни здруженија во други држави. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, Здружението за заштита 
на македонските културни вредности и традиции - МА-
КЕДОНСКО НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ се стекнува со 
својство на правно лица. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. 1/03. 
                                                                              (6140) 

___________ 
  
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

16/2003 од 17.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша преи-
менувањето на Здружението на граѓани Заедница на 
здруженија на родители на деца заболени од церебрал-
на парализа на Република Македонија - Прилеп, чие 
основање е запишано со решение на Основниот суд во 
Прилеп Рег. Згф. бр. 17/98 од 15.01.1999 година, во Со-
јуз на здруженија на лица заболени од церебрална па-
рализа на Република Македонија - Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

Сојузот на здруженија на лица заболени од церебрална 
парализа на Република Македонија - Прилеп е Мица 
Печијареска од Прилеп, со живеалиште на ул. �Димо 
Наредникот� бр. 15. 
Заедницата на здруженија на родители на деца за-

болени од церебрална парализа на Република Македо-
нија - Прилеп се ослободува од обврската за плаќање 
на судски такси, во износ од 2.200,00 денари, поради 
нејзиниот хуманитарен карактер, а согласно член 11 од 
Законот за судски такси. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 16/2003. 
                                                                              (7069)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 

зг. бр. 7/03 од 27.02.2003 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува уписот во регистарот на здруженија и 

фондации на Здружение за економски истражувања и 
екологија �Зелена Линија� од Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. �Киро Крстев� бр. 9. 
Основни цели и задачи на здружението се: оствару-

вање на социјална и економска благосостојба на граѓа-
ните на Република Македонија, искоренување на сиро-
маштијата, задоволување на потребите од ресурси на 
сегашните генерации, без да се загрозат потребите за 
ресурси на идните генерации, зголемување на еколо-
шката свест на граѓаните на Република Македонија, за-
штита на природните, физичките и социјалните ресурси, 
економски, социјални и еколошки истражувања кои ќе 
се повикуваат по потреба со цел да придонесат кон инте-
гриран и одржлив развој на Република Македонија. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, Здружението за економ-
ски истражувања и екологија �Зелена Линија� од Скоп-
је се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. 7/03. 
                                                                              (7007) 

Со решение Згф. бр. 51/02 од 09.01.2003 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 51 
за 2003 година се запишува Ромска Детска Амбасада 
Рома Унион 2002 РМ-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Васил 

Главинов� бб во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради застапување и промо-

вирање на правата на децата Роми, информирање и за-
штита на детските права на децата Роми, заштита на мал-
цинските групи во различни области на социјалниот жи-
вот, подобрување на економската, социјалната положба и 
здравствена заштита на децата од 0 до 18 годишна во-
зраст, правна едукација за заштита на детето од злоупо-
треба и јавно делување за правна заштита на детето. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 51/02.     (6440) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 5/03 од 14.02.2003 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 5  за 
2003 година се запишува  Здружение на граѓани фризе-
ри, бербери и занаети во изумирање ЕСНАФ-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Трговскиот 

центар Берберница Шеки во Штип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на Општина Штип и Репуб-
лика Македонија. 
Здружението е основано поради остварување на за-

штита и усогласување на своите интереси и уверувања, 
вршење дејности и активности за подобрување и унапре-
дување на условите за работа, стручноста и едукација на 
млади кадри, организирање на курсеви за поучување на 
млади кадри во областа на занаетите во изумирање. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 5/03.       (6442) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 6/03 од 20.02.2003 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 6 за 
2003 година се запишува Центар за заштита на правата 
на граѓаните ВИКТОРИ Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Киро Ха-

џи Арсов� бр. 3 во Штип,  а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради заштита на мајките и 

децата, заштита и едукација за рехабилитација на лица со 
посебни пречки во развојот, едукација на деца и млади за 
зависност од дрога, алкохол и никотин, едукација на мла-
дите за брак и семејство и планирање на семејство, запоз-
навање на граѓаните со смртноста од  заразни болести. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 6/03.       (6443) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1490 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на кошаркарки-ветеранки ТОП ТИМ, со се-
диште во Скопје, на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 18/47.  
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на потенцирање на благодетите на кошарката, 
развој на спортско рекреативно спортување, како и 
учество во спортско рекреативни натпревари и турни-
ри во кошарка во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 17.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 33/03. 
                                                                              (6444) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1495 се запишува здружението на граѓани  
МДЦ-ТИ, Нет, Скопје, Здружение на граѓани за поддр-
шка на трговија, инвестиции и граѓанското општество, 
со седиште во Скопје, на ул. �Антонио Грубишиќ� бр. 5. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промовирање и афирмација на идејата за раз-
вој на консултантската професија преку конкретни 
проекти и тренинг програми, поддршка и развој на 
конкурентноста на македонските претпријатија, поддр-
шка и развој на трговијата и извозот како и соработка 
со деловни асоцијации на Македонија и др. слични ор-
ганизации во земјата и странство и државните органи. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 21.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 25/03. 
                                                                              (6445) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1494 се запишува здружението на граѓани  
Здружение на граѓани �ХАРМОНИЈА� - Центар за помош 
и поддршка на граѓани при разрешување на животни 
проблеми и остварување на граѓански и човекови права, 
со седиште во Скопје, на ул. �Никола Вапцаров� бр. 2/2. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промоција и развивање на мултикултурното 
и граѓанското општество, учество на симпозиуми, кон-
ференции, семинари и работилници од областа на гра-
ѓаните и човековите права и социјалната политика со 
цел заштита и остварување на граѓанските човековите 
слободи и права, поттикнување и развој на економско-
социјалните културни права како и соработка со инсти-
туции од земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 14/03. 
                                                                              (6446) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1489 се запишува здружението на граѓани: 
Здружение на Унгарците во Македонија ТЕЛЕДОМ, со 
седиште во Скопје, на ул. �Леринска� бр. 12 Б. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукативни програми за подучување на ун-
гарскиот јазик и воспоставување на врски со Унгарски-
от сојуз на Телехаз организации, одржување на преда-
вања на унгарски јазик со покана на преведувачи. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 17.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 21/03. 
                                                                               (6447) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1484 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за ултразвук Македонско амери-
кански центар (МАЦ) Скопје, со седиште во Скопје, на 
ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 4/1-1. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукација, односно да организира курсеви за 
медицински професионалци од областа на дијагностич-
киот ултразвук, едукација на граѓаните од страна на 
обучени професионалци, поефикасна заштита на здрав-
јето и безбедна медицинска нега на популацијата како 
и соработка со слични асоцијации, институции и здру-
женија во Македонија во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 18/03. 
                                                                               (6448) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 

Рег. број 1488 се запишува здружението на граѓани  Здру-
жение на граѓани за негување на традиционалните вредно-
сти на Прилеп и Прилепско �КРАЛО МАРКО� - Скопје, со 
седиште во Скопје, на ул. �Казанџиска� бр. 35/39. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на негување на традиционалните вредности од 
Прилеп и Прилепско, организирано дружење со цел од-
бележување на празниците карактеристични за При-
лепскиот регион. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 14.02.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 29/03. 
                                                                              (6450) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

8/03 од 04.03.2003 година го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 8/03 се запишува Здружението на граѓани- 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МЛАДИНСКО КУЛТУРНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА, со скратено име �ИМКО-ТЕТОВО�  
со седиште во Тетово, на ул. �Д. Г. Кара� бр. 27/8. 
Работата и активноста на здружението ќе се однесу-

ва за залагање и збогатување на меѓуетничка култура, 
соработка и придонес на едукативен процес на граѓа-
ните и да ги информира за вредностите на културата, 
да преставува форум на идеите, дискусии и размена на 
мислење, организирање на семинари, за културни 
активности и др.  
Подрачјето на организацијата и дејствување на 

здружението е целата територија на РМ. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 04.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, ЗГФ. бр. 8/03. 
                                                                              (6452) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

се запишува Здружението на граѓани Културно умет-
ничко друштво Васил Хаџиманов-Кавадарци, со скра-
тен назив КУД Васил Хаџиманов - Кавадарци. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, 

на ул. �7 Септември� бр. 1, а ќе делува на територијата 
на Република Македонија. 
Основни цели и задачи на здружението се: негува-

ње и развивање на фолклорната музика, народни ора и 
танци; организирање на културни уметнички манифе-
стации; преземање на мерки и активности за анимира-
ње на пошироката јавност за значењето на културата, 
уметноста и другите форми на културно-уметничко 
дејствување на здружението; поврзување и соработка 
со други здруженија од ваков вид од целата Република 
со цел преку размена на искуства да се афирмира на 
пошироко културно уметничко делување на здружени-
ето; учество на здружението на разни домашни и 
странски културно уметнички манифестации.  
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 1/03. 
                                                                              (6453) 

___________ 
 

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 1/03 
од 07.03.2003 година, во судскиот регистар на здруже-
нијата на граѓаните, го запиша основањето на Здруже-
нието на пензионерите �28-ми Ноември� Дебар. 
Целта на основањето на здружението е развој на при-

ватната превозничка дејност во Општината и пошироко, 
заштита на интересите на членовите што се занимаваат 
со превозничка дејност, застапување на нивните интере-
си и нивната заштита пред државните и други органи во 
земјата, посредување, помагање и давање на било каква 
помош на членовите на здружението при склучување на 
договори за работа по однос на превоз на патници и сто-
ки, меѓусобно соработување помеѓу членовите, згрижу-
вање по однос на наоѓање на работа за превоз, соработка 
со другите здруженија на нивото на Републиката и сора-
ботка со други превозни организации. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 1/03.       (6454) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

во Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 3 за 2003 годи-
на се запишува Здружението на граѓани �ХЕЛП� од Го-
стивар, со седиште на ул. �Гоце Делчев� бр. 66 во Гости-
вар, а го застапува неговиот претседател Неџати Јакупи. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат во првенција и намалување на последиците од 
користењето на дроги и други опојни средства како и 
борба против ширењето на сида, а преку преземање на 
низа активности во областа на здравственото и соци-
јалното просветување на граѓаните преку семинари, со-
станоци, дискусии, предавања и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ. бр. 5/2003. 
                                                                               (6455) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег. 

Зг. бр. 11/03 од 7.03.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша здружението на 
граѓани МЕНАЏМЕНТ АСОЦИЈАЦИЈА НА МАКЕДО-
НИЈА, со седиште во Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 58/2-19. 
Цели и задачи на здружението се: обука и оспосо-

бување на менаџмент кадри, стручни совети за 
вработување, побрзо и поефикасно ажурирање на апли-
кациите за вработување и обезбедување на консулта-
ции за расположливото место за работа, застапување 
на правата и слободите на професијата менаџмент, раз-
вој на теоретскиот и практичниот концепт на менаџмен-
тот како научна дисциплина со универзална примена во 
секојдневниот живот, изработка на кодекс на етичко од-
несување на менаџмент кадрите, соработка со универзи-
тетските професори и заземање на активен удел во изра-
ботката и формулирањето на наставниот материјал од об-
ласта на менаџментот, како и промовирање на финанси-
скиот менаџмент кој претставува нус производ од приме-
ната на менаџментот во работењето на финансиските ин-
ституции, изработка на меѓународни проекти и размена 
на искуства со други слични асоцијации, напредни курсе-
ви по менаџмент-теоретски и практични со предавање од 
професори менаџери од реномирани и успешни претпри-
јатија во нашата земја, визуелни и аудитивни симулации 
за полесно и поефикасно аплицирање при вработувањето, 
како и начинот за успешно поминување на разговорите 
кои му претходат на вработувањето, соработка со други 
здруженија од исти карактер, соработка со единиците на 
локалната самоуправа и евиденција на менаџмент кадрите 
на територијата на конкретната општина, соработка со 
владини и невладини организации агенции и институции, 
активен однос кон сите деловни ентитети и финансиски 
институции во земјата, организирање на семинари, сим-
позиуми и трибини за развојот и асоцијација и афирмаци-
ја на менаџерските трендови, обезбедување на бесплатни 
курсеви, со компјутери и јазици, издавање на списанија 
од областа на менаџментот кои ќе бидат креирани од об-
ласта на менаџментот, финансирање на постдипломските 
студии на истакнатите членови на здружението, израбо-
тка на проекти за други невладини организации. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, здружението на граѓани 
Менаџмент асоцијација на Македонија-МАМ, се стек-
нува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

11/03.              (6547) 
___________ 

 
Се врши измена во решението Зг. бр. 12/2001, во кое 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на 
Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 12 за 2001, е за-
пишано здружението на граѓани КИК БОКС КЛУБ �ЛИ-
ОН� Гостивар, се брише лицето за застапување на здру-
жението Ѓиран Дехари, а се запишува како лице кое ќе го 
застапува здружението Елези Арбен од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 12/2001. 
              (6648) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 4 за 2003 година, се запишува Здруже-
нието на граѓани КУД �ЈЕХОНА� од с. Форино, со се-
диште во с. Форино, а го застапува  неговиот претседа-
тел Реџеп Муслиу од с. Форино. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат во развивање и унапредување на културно умет-
ничката активност, фолклорот, песната, орото, поезија-
та во селото и пошироко во Р. Македонија, остварува-
ње на соработка со слични здруженија, организирање и 
учествување во културни манифестации во земјата и во 
странство. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 4/2003. 
              (6649) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Згф. бр. 8/2003, здружението на граѓани со 
име Граѓански креативен центар �Јурук�-Радовиш, кое е 
основано заради создавање услови за активност на граѓа-
ните и унапредување на човековите права. 
Здружението ќе дејствува на територијата на радо-

виш и пошироко, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Кеј 8-ми Септември� бр. 156 во Радовиш. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 8/2003. 
              (6824) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1500 се запишува здружението на граѓа-
ни: Еколошко друштво �Еко-мисија Скопје� со скрате-
но име Е.Д. �Еко-мисија Скопје�, со седиште во Скоп-
је, на ул. �Васил Ѓоргов� бр. 26. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на придонес за заштита и унапредување на жи-
вотната средина во Скопје и скопскиот регион во при-
лог на поквалитетен живот на сегашните и идните ге-
нерации, заштита на воздухот, водите, почвата, живот-
ната средина по планините и излетничките места, 
здравствената исправност на храната, борба против бо-
лестите на зависност и решавање на проблеми со кучи-
њата и мачките скитници. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 06.03.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 54/03. 
                                                                               (6991) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1497 се запишува здружението на граѓа-
ни: Друштво за култура, уметност и образование 
�Мост�, со скратено име КОКСАД, со седиште во 
Скопје, на ул. �Севастополска� бр. 22. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување активности од научен кадар, 
културен, уметнички, образовен, спортски и др. кара-
ктер меѓу младите од турската заедница во Р. Македо-
нија како и организирање на средби, конференции, 
предавања и друго. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 03.03.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 39/03. 
                                                                               (6992) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1496 се запишува здружението на граѓа-
ни: Асоцијација на Студенти по Архитектура - ЕАСА 
при Архитектонскиот факултет на Универзитетот Св. 
Кирил и Методиј - Скопје, со седиште во Скопје, на 
Архитектонски факултет - Скопје на бул. �Партизански 
Одреди� бб. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заедничка работа размена на искуства од архи-
тектурата, едукација и животот воопшто, дискусија око-
лу идеите за архитектурата, запознавање со околината, 
природата, културата и историското наследство и истра-
жување на нови димензии за комуникација, рефлексии и 
презентација, кои можат да постигнат нови перспективи 
во архитектурата, перспективи кои можат да бидат фи-
лозофски, социјални, креативни, практични. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 03.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 50/03. 
                                                                               (6993) 

___________  
Барањето за промена на седиште и измена и допол-

нување на Статутот на здружението на граѓани Скоп-
ско Астрономско Друштво од Скопје се уважува. 
Во иднина седиштето на здружението на граѓани 

Скопско Астрономско Друштво од Скопје, ќе се наоѓа 
на ул. �Боро Менков� бр. 1/3/9. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 185/98. 
                                                                               (6994) 

___________  
Барањето за промена на име на здружение на граѓа-

ни Атлетски сојуз на Македонија, се уважува. 
Ви иднина името на здружението на граѓани ќе гла-

си: Атлетска федерација на Македонија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 383/99. 
                                                                               (6995) 

___________  
Во Основниот суд Скопје I - Скопје, а врз основа на 

барањето за евидентирање промена на овластено лице-
претседател на здружението на граѓани Сојуз на воени-
те инвалиди на Македонија од Скопје, и Записникот од 
одржана седница од 03.03.2003 година констатира дека 
во иднина нов претседател на здружението на граѓани 
Сојуз на воените инвалиди на Македонија од Скопје, 
ќе биде Шапкаров Панде од Скопје. 
Барањето за измени и дополнување на Статутот, на 

здружението на граѓани Сојуз на воените инвалиди на 
Македонија, со седиште во Скопје, на ул. �Даме Груев� 
бр. 28, се уважува. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 75. 
                                                                               (6996) 

___________  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1493 се запишува здружението на граѓа-
ни: Здружение за континуитет на традицијата на веков-
ниот театарски локалитет на град Скопје- �ТРАДИЦИ-
ЈА�, со седиште во Скопје, на ул. �Михаил Цаков� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на омасовување и развивање на побогати и по-
квалитетни демократски форми за организирање и ин-
формирање на граѓаните за значењето и улогата на тра-
дицијата, размена на знаења и искуства во областа на 
градителството и културното наследство, научно-
истражувачки проекти, студии, експертизи и ревизии, 
тимска работа, дисциплина и продуктивност, организи-
рање на советувања, симпозиуми, трибини и др. собори 
како и соработка со универзитети, институции, здруже-
нија и стручњаци во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 26/03. 
                                                                              (6997) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1498 се запишува здружението на граѓа-
ни: Здружение на земјоделски аптекари на Македонија 
�АГРОКЛУБ� Скопје, со скратено име АГРОКЛУБ, 
Скопје, на ул. �Рузвелтова� бр. 22. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на заложба за слободна трговија, унапредување на 
одржливо, современо и економски ефикасно земјоделско 
аптекарство, изведување образовни активности од обла-
ста на земјоделското аптекарство како и соработка со вла-
дини и невладини организации, здруженија, асоцијации, 
фондации и др. во Р. Македонија и надвор од неа, кои ра-
ботата во областа на земјоделското аптекарство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 03.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 37/03. 
                                                                               (7001) 

___________  
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 2/2003 

од 5.02.2003 година, во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на водоко-
рисници за наводнување од ХМС �Брегалница� с. Гр-
довци, Кочани. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Александар Алексов од с. Грдовци, Кочани претседа-
тел на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи:  
1. Ефикасно организирање на неговите членови во 

користењето и распределбата на вода за наводнување и 
поефикасно и порационално наводнување на површи-
ните кои ги покрива Здружението. 

2. Координиран настап на членовите во подготовка 
на годишен план за структура на земјоделски култури 
(засеани/засадени во областа на ВКЗ) план за потребни 
количини на вода за наводнување и план за дистрибу-
ција на вода, пред надлежните органи во државата. 

3. Присуство преку свои претставници при усогласу-
вање на плановите и програмите за експлоатација и одр-
жување на мрежата во рамките на територијата на Здру-
жението и цените на водниот надоместок за Здружението. 

4. Координиран настап пред Водостопанското прет-
пријатие при можни измени на планот за наводнување 
и при усогласувањето на ревидираниот план. 

5. Организиран и поуспешен настап на Здружение-
то пред надлежните институции. 

6. Заеднички настап при соработка во Водостопан-
ското претпријатие и со Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство/Проект за рехабили-
тација и преструктуирање на наводнувањето за оства-
рување на специјализирани програми, согласно потре-
бите на Здружението. 

7. Подобрување на земјоделските приходи во обла-
ста, зголемување на квалитетот на производите, нама-
лување на трошоците за производство на приватните 
поседи преку колективни активности и договори. 

8. Изработка и водење на проекти од областа на 
агрокултурата. 

9. Обучување на членовите на Здружението за оп-
тимално користење на водата за наводнување во рам-
ките на територијата на Здружението. 

10. Склучување на договори со надлежни органи за 
преземање на јавни овластувања од областа на навод-
нувањето и вршење на јавните овластувања за управу-
вање, одржување, подобрување и развој на инфрастру-
ктурата за наводнување во областа на ВКЗ. 
Здружението на водокорисници за наводнување од 

ХМС �БРЕГАЛНИЦА� с. Грдовци, Кочани стекнува 
својство на правно лице на ден 5.02.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 2/2003.     (6122) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот Ште-

дилница �Либерти Интернационал� Битола, ул. �Тодор 
Паница� бб, со жиро сметка 240150000082617 при Бал-
канска Банка Скопје филијала Битола, со бр. на рег. вл. 
1-11652 регистрирано во поранешниот Окружен сто-
пански суд Битола. 
За стечаен судија се определува Злата Маџароска 

судија на Основен суд Битола. 
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За стечаен управник се определува Љубе Стојанов-

ски со адреса на ул. �Васил Брклевски� бр. 38, Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

објавувањето на решението во �Службен весник на 
РМ� да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник на адреса на должникот. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети на недвижностите на 
должникот, како и доверителите кои имаат разлачни 
права на недвижностите на должникот што не се запи-
шани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена 
од објавувањето на решението во �Службен весник на 
РМ�, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. Во пријавата мора да се означи предметот на 
кој постои разлачно право, начинот и основата на зас-
новање на правото како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува подне-
сувањето на пријавата одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник. 
Се закажува испитно рочиште, за 9.05.2003 година 

во 9:00 часот, судница 7 во Основниот суд во Битола. 
Решението да се достави до одделението за реги-

страција на овој суд, поради запишување во трговскиот 
регистар, до катастарот поради запишување во јавните 
книги и до Народна банка Скопје. 
Да се објави на огласна табла на судот и во �Служ-

бен весник на РМ�. 
Огласот на огласна табла на судот е истакнат на ден 

5.03.2003 година во 14,30 часот. 
Од Основниот суд во Кичево.                           (6315) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 83/2002 година од 7.02.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Бутик �Оли Јуниор� 
ТП. Младеновска Даниела Тетово, ул. �Маршал Тито� 
- зелен пазар I кат л. 74, со жиро сметка 41500-601-
80417 што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки - ПЕ - Тетово, запишано при Основен суд 
Скопје I - Скопје, под Т. рег. бр. 338 и регистарска вло-
шка бр. 02020445-6-01 од 14.2.2000 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд - Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                           (6306) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 31/02 од 10.03.2003 година се отвора стечајна 
постапка над Претпријатието за производство, промет 
и услуги на големо и мало �Албатрос интернационал� 
Штип, но истата не се спроведува поради тоа што имо-
тот на должникот што влегува во стечајната маса не е 
доволен за намирување на трошоците по постапката. 
Стечајната постапка над Претпријатието за произ-

водство, промет и услуги на големо и мало �Албатрос 
интернационал� Штип, се запира. 
По правосилноста на решението Претпријатието за 

производство, промет и услуги на големо и мало �Ал-
батрос интернационал� Штип, да се брише од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6309) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 28/2003 

од 4.03.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало БВ увоз-извоз ДОО Прилеп со 

седиште на ул. �Борка Талески� бр. 231, запишан во реги-
старска влошка 01012632?-3-03-000-000 на Основниот суд 
Битола, со основна дејност трговија на мало претежно со 
храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 300020000163286 
во Комерцијална банка филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (6310) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 7/03 

од 6.03.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за градежништво, производство, 
транспорт и трговија на големо и мало �АНЧЕ� екс-
порт-импорт ДООЕЛ с. Пласница - Пласница, со жиро 
сметка 300020000141461 Комерцијална банка Прилеп - 
експозитура Македонски Брод. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за градежништво, производство, 
транспорт и трговија на големо и мало �АНЧЕ� експорт-
импорт ДООЕЛ с. Пласница - Пласница, поради немање 
средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (6313) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

232/2002 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Претпријатие за производство, тр-
говија на големо и мало и увоз-извоз на стоки ХОБИ 
ЕКСТРА ЦО Прилеп, со седиште на ул. �Бидимаш� бр. 
13а во Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-852 
на Окружен стопански суд Битола, со жиро сметка 
41100-601-2832 во Агенција за работа со блокирани 
сметки - Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (6321) 

___________ 
 
Се свикува Собрание на доверители на должниците 

Македонка Ткаенини АД Штип во стечај и Македонка 
Предилница АД Штип во стечај. 
Собранието ќе се одржи за расправање за условите 

и начинот за продавање на должниците. 
Собранието ќе се одржи во сала број 3, во Основни-

от суд во Штип, на 4.04.2003 година и тоа: 
За должникот Македонка Ткаенина АД Штип во 

стечај во 10 часот.  
За должникот Македонка Предилница АД Штип во 

стечај во 11 часот. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7199) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Ст. бр. 53/02 од 18.02.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Акционерско друштво за пол-
јоделство 14-ти Септември-Св. Николе, со жиро сметка 
бр. 41420-601-6275 кај Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје. 
За стечаен управник се именува Стевче Јорданов 

дипломиран инжинер агроном од Св. Николе, ул. 
"Маршал Тито" бр. 28. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ" и на огласната табла кај Ос-
новниот суд во Штип, да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник во согласност со одредбите 
од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отварање на стечајна постапка во "Службен вес-
ник на РМ", да ги пријават  разлачните права: 
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-На подвижни предмети и права на должникот 
-На недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, имотот и основот за засновање-
то на тоа право и обезбеденото побарување. 

 Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 
трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 
Испитното рочиште на собир на доверителите, на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите се закажува за ден 21.04.2003 годи-
на, во 10 часот, во соба број 12, во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање. 
Од Основноиот суд во Штип.                            (7200)     

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над Текстилен комби-

нат НОКАТЕКС АД Велес, с. Долни Оризари бб, Ве-
лес, жиро сметка бр. 41600-601-2484 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје. 
За стечаен управник над стечајниот должник се 

именува Радослав Ќипровски, бул. �АСНОМ� бр. 8-3/36 
Скопје, телефон бр. 435-021. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 
07.05.2003 година. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот што не се запишани во јавните 
книги, и на недвижностите на должникот кои се запи-
шани во земјишните книги, ако тие разлачни права не 
се запишани во тие книги, да ги пријават своите поба-
рувања кај стечајниот управник, најдоцна до 
07.05.2003 година. Во пријавата мора да се означат 
предметите на кои постои разлачно право, начинот и 
основот на засновање на тоа право како и обезбеденото 
побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште (испитно рочиште) на собир 

на доверители за испитување и утврдување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на ден 21.05.2003 го-
дина во 11 часот во судница бр. 4 во Основниот суд Ве-
лес. 
Се закажува рочиште на Собрание на доверители на 

кое врз основа на извештајот на стечајниот управник 
доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката на ден 21.05.2003 година во 13,00 часот во 
судница бр. 4 во Основниот суд Велес. 
Примерокот од решението да се достави до Одде-

лот за регистрација при Основниот суд Скопје I во 
Скопје и решението да се објави на огласна табла на 
овој суд и во �Службен весник на РМ� и примерок се 
доставува до Заводот за геодетски работи-Одделение-
Велес. 
За стечаен судија се определува Андреева Надица, 

судија во Основниот суд во Велес. 
Жалбата против ова решение не го задржува извр-

шувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.           (6459) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решени на овој суд I. Ст. бр. 109/03 од 03.03.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, трговија, градежништво, 
транспорт, туризам и услуги �Еуро Љењами�-експорт-
импорт ДОО-Скопје, со седиште на ул. �Маршал Тито� 
бр. 19, со сметка бр. 200000026426090, кај Стопанска 
банка АД-Скопје, Филијала-Гостивар, и регистарска 
влошка бр. 3-02001314?-000-03. 

За стечаен судија се определува Драгица Сапунџие-
ва член на стечајниот совет и судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Владислав Там-

бурковски од Скопје, со адреса на ул. �Желево� бр. 1-
4/7. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 

ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар), во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште), како и рочиште на Собрание на до-
верители на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошни-
от тек на постапката (извештајно рочиште), за 
16.04.2003 година, во 12,45 часот, во соба бр. 72 во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (6565) 

___________ 
 

Се прифаќа предлогот поднесен од доверителот 
Друштво за производство, трговија и услуги �МИРА-
НА� ДООЕЛ Велес, за привремено запирање на стечај-
ната постапка. 
Стечајната постапка над должникот АД �Графичар� 

во стечај од Велес, привремено се запира. 
Се задолжува Одборот на доверители во рок од 8 

дена да именува Управен одбор, како орган на управу-
вање со претпријатието. 
Се задолжува именуваниот Управен одбор да ги 

одреди лицата на кои ќе им го довери организирањето 
и застапувањето на претпријатието-должник. 
Се задолжува Управниот одбор во рок од 60 дена 

од неговото формирање да донесе и изготви Програ-
ма за финансиска и сопственичка трансформација во 
која ќе бидат опфатени мерките, дејствијата и актив-
ностите за долгорочна консолидација на претприја-
тието. 
По одредување на лицата за управување на прет-

пријатието да се изврши примопредавање на претпри-
јатието записнички од страна на стечајниот управник 
Горан Рушитовиќ од Велес. 
Примерок од решението да се објави на огласна 

табла на овој суд и во �Службен весник на РМ�, приме-
рок да се достави до регистарскиот суд-Основен суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Велес.           (6577) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решени III. Ст. бр. 103/03 од 17.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и угостителство �Гобо Пром� 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Благоја Стефков-
ски-4� бр. 39, со жиро сметка 300000001338248 КБ АД, 
и регистарска влошка бр. 02042756?-8-03-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и угостителство 
�Гобо Пром� ДООЕЛ 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.          (6439) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решени III. Ст. бр. 102/03 од 17.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешен и надворешен промет, услуги и застапу-
вања �Профа Компани� Скопје експорт-импорт, со се-
диште на ул. �Илија Димовски � бр. 15-б, со жиро сме-
тка 40100-601-99730 и регистарска влошка бр. 1-10185-
0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за внатрешен и надворешен промет, услуги и 
застапувања �Профа Компани� Скопје експорт-импорт, 
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.          (6438) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, со решени Ст. бр. 8/2003 

од 6.03.2003 година, отвори стечајна постапка над 
�Струшка трговија комерц� АД Струга, со сметка 
200000024158812, депонент на Стопанска банка. 
За стечаен судија е именувана Светлана Попоска, 

судија во Oсновниот суд Струга. 
За стечаен управник е именувана Менка Костојчи-

носка од Струга, ул. �Мите Димоски� бр. 15-а, со број 
на телефон 782-551 и 781-902. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
да ги пријават своите побарување до стечајниот управ-
ник. 
Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата за 31.05.2003 година во 10 часот во Основниот 
суд во Струга. 
Огласот е истакне на огласната табла на судот на 

ден 10.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга.           (6640) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 413/93 
и Ст. бр. 571/94 од 18.11.2002 година, над должникот 
�Кожарски комбинат�-во стечај од Битола, одлучи сте-
чајната постапка да продолжи. 
Заради тоа се закажува рочиште за утврдување на 

побарувањата на доверителите (испитно рочиште) како 
и извештајно рочиште на стечајниот должник �Кожар-
ски комбинат Битола�, во стечај да ги пријават своите 
побарувања настанати после 12.11.1998 година, откога 
е прекината претходната стечајна постапка над долж-
никот, кога е одобрена програма за финансиска и сопс-
твеничка трансформација. Доверителите да ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 
два примерока, со докази во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот, освен ако своите побарувања ги 
пријавиле во претходната стечајна постапка. 
Од Основниот суд во Битола.           (6637) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 24/2003 од 7.03.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Такси 
превоз ЦЕНТАР ТП Ислами Лиман Али од с. Долна 
Бањица-Гостиварско, и истата не се спроведува поради 
немање на имот. Отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (6638) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 19/2003 од 6.03.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за туризам, угостителство, внатрешен и надворе-

шен промет и услуги ЦО �АДРИЈА-ТУРИСТ� од с. До-
бридол-Гостиварско, но истата не се спроведува пора-
ди немање на имот. Отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (6639) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
20/2003 од 27.02.2003 година, над Трговското друштво 
за трговија, производство и услуги Гриц Комерц увоз-
извоз Битола, ул. �Гаврило Радомир� бр.2, запишано во 
регистарска влошка бр. 01011876?-8-01-000 и Трег. бр. 
1084/2000 на Основниот суд Битола, со дејност тргови-
ја на мало, жиро сметка број 40300-601-103711, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки-Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (6641) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 32/2003 
од 27.02.2003 година, над Трговското друштво за трго-
вија и услуги Петар Наневски ДЕЛИЈА увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Битола, ул. �Илинденска� бр. 9/4, запишано во реги-
старска влошка бр. 01005438?-8-01-000 и Трег. бр. 
4250/98 на Основниот суд Битола, со дејност трговија на 
мало, жиро сметка број 290-2000000697-84 при Тетекс 
кредитна банка АД Скопје, филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (6642) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 18/2003 

од 27.02.2003 година, над Друштвото за трговија на мало 
и големо Владимир Чумандра ГЛОБУС увоз-извоз Бито-
ла ДООЕЛ, ул. �Булевар 1-ви Мај� бр. 219, запишана во 
регистарска влошка бр. 01006299?-8-000 и Трег. бр. 
4906/98 при Основниот суд во Битола, со дејност тргов-
ска, услужна и производна, , жиро сметка број 500-
0000000830-59, при Стопанска банка АД Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (6643) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

30/2003 од 27.02.2003 година, над Трговец поединец за 
превоз Сашо Миле Новевски ЦЕНТРИУМ Битола ТП, 
Битола, ул. �Кумровец� бр. 118, запишано во регистар-
ска влошка бр. 01012714?-6-06-000, со дејност превоз 
на стоки, жиро сметка број 40300-601-108674 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки-Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (6644) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 39/03 

од 06.03.2003 година, над Претпријатието за произ-
водство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, тури-
зам и угостителство �ЗИЗИЈ� Ресен со ПО, со дејност 
трговија и жиро сметка 40310-601-17863 при Агенција-
та за работа со блокирани сметки ПЕ Ресен, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (6645) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 34/2003 

од 7.03.2003 година, отвори стечајна постапка над долж-
никот Друштво за трговија, услуги и угостителство на На-
стески Димко ТАНДЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со 
седиште на ул. �Андон Слабејко� бб, запишан во реги-
старската влошка 01010109?-8-01-000 на Основниот суд 
во Битола, со основна дејност одгледување на говеда, про-
изводство на млеко, со жиро сметка 300020000085880 во 
Комерцијална банка-Филијала Прилеп. 
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Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради тоа што имотот не е доволен за покривање 
на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.           (6646) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
44/2003 од 12.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за превоз, трговија и услуги 
на Мухамер Хамидовиќ �Аделиса� увоз-извоз ДООЕЛ 
с. Житоше, со седиште во с. Житоше, запишан во реги-
старска влошка бр. 01009549?-8-06-000, со решение 
Трег. бр. 3385/99 на Основниот суд Битола, со основна 
дејност превоз на патници во друг друмски сообраќај, 
слободен, со жиро сметка бр. 200000092112162 при 
Стопанска банка АД Скопје-филијала Крушево. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува бидејќи должникот должи само на 
единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.           (6647) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 101/03, се отвора стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за внатрешен и надворе-
шен промет и услуги �КВАЛИТЕТ� ДОО Скопје, со се-
диште на ул. �Михаил Глинка� бр. 10-а, со жиро сме-
тка 40100-601-184665 и регистарска влошка 1-29704-0-
0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги 
�КВАЛИТЕТ� ДОО 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.           (6375) 

___________ 
  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шени II. Ст. бр. 435/02 од 11.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, промет и услуги �НЕРМА� Расим ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Џон Кенеди� 
бр. 13 б, со жиро сметка 40100-601-350360 и регистарска 
влошка 02016849?-8-03-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за производство, промет и услуги 
�НЕРМА� Расим ДООЕЛ Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.           (6378) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 212/02 од 06.03.2003 година, предлогот под-
несен од предлагачот Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје, за отво-
рање стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за вработување на инвалидни лица за конфекционирање 
на хартија МАКЕДОНИЈА АД Скопје, се уважува. 
Се отвора стечајна постапка над должникот Трговско 

друштво за вработување на инвалидни лица за конфекци-
онирање на хартија МАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седи-
ште на ул. �Сава Ковачевиќ� бб, со жиро сметка бр. 
40100-603-6100 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје, запи-
шан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I-
Скопје, во регистарска влошка бр. 02035950?-4-09-000. 

За стечаен управник се определува Миле Стоилков-
ски од Скопје, ул. �Боривое Милошевски� бр. 1/21-в. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) односно разлачни права на нед-
вижностите што се запишани во јавните книги (ката-
стар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник. 
Се закажува рочиште за Собир на доверители-за испи-

тување и утврдување на пријавените побарувања (испит-
но рочиште) кое ќе се одржи на ден 24.04.2003 година во 
10,30 часот во судница XXIII, III-кат нов дел на овој суд. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.           (6393) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 30/2003 година од 13.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над Друштвото за производство, тр-
говија на големо и мало �МИНАС ИНТЕРНАЦИО-
НАЛ� ДООЕЛ од Тетово, Азир Бафти, жиро сметка бр. 
41500-601-89615, што се води  при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Ос-
новниот суд Скопје I -Скопје, под Трег. бр. 2883/01, со 
регистарска влошка бр. 02042091-8-03-000. 

 Стечајната постапка над должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.           (6394) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 17/03 од 12.03.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТТ увоз-
извоз Ригис Петрол ДООЕЛ од Радовиш, со жиро сме-
тка бр. 41310-601-57390, што се води при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки Скопје, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето 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.          (6409) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 19/03 од 12. 03.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Никола Васил Тунев ТП од Струмица, со жиро 
сметка бр. 220421100222053, што се води при Маке-
донска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучува. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.          (6410) 
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Основниот суд во Прилеп, со решени Ст. бр. 

33/2003 од 06.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Трговско друштво за трговија �Мазар 
Пром� ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. �Никола 
Карев� бр. 44, Крушево, запишан во регистарската вло-
шка бр. 01000962?-8-01-000, со решение Трег. бр. 55/98 
на Основниот суд Битола, со основна дејност трговија 
на мало во продавници, претежно со храна и пијалаци, 
со жиро сметка бр. 200000026540065 во Стопанска бан-
ка АД Скопје, експозитура Крушево. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради идна неизбежна неликвид-
ност на должникот кој што нема неисплатени обврски 
кон доверителите. 
Од Основниот суд во Тетово.           (6411) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
31/2003 од 06.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, промет и ус-
луги Златко Димчески �Димчески� увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, со седиште на ул. �Моша Пијаде� бр. 2/60, При-
леп, запишан во регистарската влошка бр. 010111216?-8-
03-000, со решение Трег. бр. 453/2000 на Основниот суд 
во Битола, со основна дејност трговија на мало со обле-
ка, со жиро сметка бр. 300020000115756 во Комерцијал-
на банка АД Скопје, филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради постоечка и идна престојна 
неликвидност на должникот, непостоење на обврски на 
должникот кон трети лица, освен кон единствениот ос-
новач, а истовремено и негов управител. 
Од Основниот суд во Прилеп.           (6412) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
21/2003 од 06.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец за превоз на патници 
Хасановиќ Назиф Бајрам �Фикрет Превоз� ТП од с. Ла-
жани, Долнени, запишан во регистарската влошка бр. 
01011398?-6-06-000, со решение Трег. бр. 618/2000 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на 
патници во друг друмски сообраќај, слободен, со жиро 
сметка бр. 3000200001992-73 во Комерцијална Банка 
АД Скопје-филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради непостоење на имот и непо-
стоење на обврски кон трети лица. 
Од Основниот суд во Прилеп.           (6413) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 3/03 
од 14.02.2003 година, ја отвори стечајната постапка над 
стечајниот должник Друштво за производство, тргови-
ја, сообраќај, услуги и друго �Фику� увоз-извоз Беџети 
Фаик ЈТД с. Грешница, општина Зајас и истата не е 
спроведена. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.           (6414) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 81/03 од 11.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие �ПАЛОМА� д.о.о. извоз-увоз, со седиште на ул. 
�Индустриска зона исток Маџари� бб, со жиро сметка 
40110-601-95731 и регистарска влошка 1-13909-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие �ПАЛОМА� д.о.о. извоз-увоз, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (6427) 

___________ 
 

      Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 99/03 од 18.03.2003 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
промет и услуги САНИВА Александар и други ДОО увоз-
извоз со седиште на  бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 9, 
локал 15-а,  со жиро сметка 40100-601-311136 и регистар-
ска влошка 02033760?-3-01-000,  при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, промет и услуги САНИВА Але-
ксандар и други ДОО увоз-извоз, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението.  
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6681) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 95/03 од 18.03.2003 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот ТП �ПЛУТОН КОМПА-
НИ� - трговија на мало Кајевиќ Душан Дејан,   со седиште 
на  ул. �Цветан Димов� бр. 178,  со жиро сметка 200-
00009915698, при Стопанска банка АД Скопје и регистар-
ска влошка 02044554?-6-01-000,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

�Плутон Компани� - трговија на мало Кајевиќ Душан 
Дејан, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението.  
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6756) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 93/03 од 18.03.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
на големо и мало �УНИРОЈАЛ� Ц.О. експорт-импорт,   
со седиште на  ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 47/2-9,  со жиро 
сметка 40100-601-237548 и регистарска влошка 1-41935-
0-0-0,  при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скоп-
је и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-

ско претпријатие на големо и мало �УНИРОЈАЛ� Ц.О. 
експорт-импорт, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението.  
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6757) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 84/03 од 14.02.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги ЗДРАВЈЕ Ненад ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на  бул. �АВНОЈ� бр. 18/1-2,  
со жиро сметка 300000001360364 и регистарска влошка 
02024321?-8-03-000,  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
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Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, промет и услуги ЗДРАВЈЕ Ненад 
ДООЕЛ увоз-извоз 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.                (6768) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот 

суд во Струмица под Ст. бр. 44/2003 од 13.03.2003 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ Артемис ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка 
бр. 210051032150154 што се води при Тутунска банка 
АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот заради што и се 
заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (6848) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 21/2003 од 07.03.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот ПТУП �ПРИНЦЕ ХООЛ-
ДИНГ� ДОО експорт-импорт с. Селце, Тетово, жиро 
сметка 41500-601-89615 што се води при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при 
Окружен стопански суд - Скопје, под Срег. бр. 7879/95 
со регистарска влошка бр. 1-62704-0-0-0. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (6852) 

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот �Завод 

за урбанизам и проектирање� ДОО Битола, бул. �1-ви 
Мај� бб со жиро сметка 40300-601-100382 при Агенци-
јата за блокирани сметки ПЕ Битола, со бр. на рег. вло-
шка бр. 01010693?-3-01-000 регистрирано во поранеш-
ниот  Основен суд во Битола. 
За стечаен судија се определува Симеон Шопов су-

дија на Основниот суд во Битола. 
За стечаен управник се определува Љубе Стојанов-

ски со адреса на ул. �Васил Брклевски� бр.  38, Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

објавувањето на решението во �Сл. весник на РМ� да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник 
на адреса на должникот. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавува-
њето на решението во �Сл. весник на РМ�, да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. Во 
пријавата мора да се означи предметот на кој постои 
разлачно право, начинот и основата на засновање на 
правото како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува подне-
сувањето на пријавата одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 18.04.2003 го-
дина во 13,00 часот, судница 31 во Основниот суд во 
Битола. 
Решението да се достави до одд. за регистрација 

на овој суд, поради запишување во трговскиот реги-
стар, до Катастарот поради запишување во јавните 
книги. 
Да се објави оглас на огласна табла на судот и во 

�Сл. весник на РМ�. Огласот на огласната табла на 
судот е истакнат на ден 6.03.2003 година во 12.00 ча-
сот. 
Од Основниот суд во Битола.           (6485) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 222/01 

од 06.03.2003 година, над �Ситра� ДООЕЛ од Битола, 
ул. �Партизанска� бр. 56-4-45 со дејност трговија и жи-
ро сметка 40300-60119964, Трег. бр. 01005910?-8-03-
000, при Агенција за работа со блокирани сметки Бито-
ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклу-
чи. 
Од Основниот суд во Битола.           (6488) 

___________ 
 
Основниот суд  во Гевгелија објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 2/03 од 11.03.2003 година е отворена стечај-
на постапка над стечајниот должник Претпријатие за 
трговија �ВВС� - ЦО од Гевгелија, ул. �Моински пат� 
бб и жиро сметка бр. 41610-601-38552 при ЗПП Гевге-
лија односно сега кај Агенција за работа со блокирани 
сметки, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната 
постапка, па отворена стечајна постапка над должни-
кот ПТ �ВВС� од Гевгелија се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.              (7074) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 65/2002 од 18.03.2003 г. е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник �ОРАНЖЕРИИ� АД 
Гевгелија со жиро сметка број 41610-601-10521 што се 
води кај ЗПП Гевгелија, а сега при Агенција за работа 
со блокирани сметки, а со седиште на �Автопат� бб Не-
горци. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник дипломиран економист Никола Варелов 
од Гевгелија, ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Тана Трајковска су-

дија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања кај именуваниот сте-
чаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка во �Службен весник на РМ� и огласна табла на 
судот. 
Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријават своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот, кај имену-
ваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
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Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања за ден 22.04.2003 година, 
во 11 часот во сала број 9 во Основниот суд Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште Собрание на дове-

рители за ден 13.05.2003 година во 11 часот во сала 
број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.          (7075) 

___________ 
 
Основниот суд  во Гевгелија објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 11/03 од 12.02.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППУТ �ДЕС-
ПИНА-1� ДОО увоз-извоз од с. Пирава-Валандово и 
жиро сметка бр. 41301-601-50246 при ЗПП Валандово 
односно сега кај Агенција за работа со блокирани сме-
тки, но истата не се спроведува заради немање на имот 
од кој би се намириле трошоците на стечајната постап-
ка, па отворена стечајна постапка над должникот �Дес-
пина-1� од Пирава веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.              (7076) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 88/02 од 13.03.2003 година се отвора стечај-
на постапка над должникот Земјоделско стопанство 
�Сопотско поле� експорт-импорт, АД с. Сопот, со се-
диште во с. Сопот, со жиро сметка бр. 41620-601-
65784, во Агенцијата за работа со блокирани сметки. 
За стечаен судија се именува судијата Трајана Ду-

брова, член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Кирил Аранге-

лов, дипломиран економист од Кавадарци, ул. �Вељко 
Влаховиќ� бр. 2-4/7, тел. 043-415-505. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Сл. вес-
ник на РМ� да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-

тано од денот на  објавувањето на огласот во �Сл. вес-
ник на РМ� кај стечајниот управник да ги пријават сво-
ите разлачни права: на подвижните предмети и права 
на должникот како и разлачните права на недвижно-
стите на должникот кои не се запишани во јавните кни-
ги (катастарот), односно разлачните права на недвиж-
ностите на должникот кои се запишани во јавните кни-
ги (катастарот).  
Во пријавите мора да се означат предметите над 

кои постои разлачно право, начинот и основот на зас-
новање на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку стечајниот управник на стечајниот должник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и Собрание на доверители (изве-
штајно рочиште), на ден 21.04.2003 година со почеток 
во 10 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Кава-
дарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (7077) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со Ре-

шение Ст. бр. 77/02 од 04.03.2003 година е отворена 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги �Елтида� Тимчо ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци,  ул. �Крсте Мисирков� бр. 10, со жиро-сме-
тка бр. 200000091692831, при Стопанска банка АД 
Скопје-Филијала Кавадарци, регистриран со решение 
Трег. бр. 15552/99 од 04.05.2001 година, и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-
ник Друштво за производство, трговија и услуги �Ел-
тида� Тимчо ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. �Крсте 
Мисирков� бр. 10, со жиро-сметка бр. 200000091692831, 
при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кавадарци, 
регистриран со решение Трег. бр. 15552/99 од 
04.05.2001 година, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I -Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.          (7078) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 11/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво со ограничена одго-
ворност за производство на електрогрејни тела Грејач-
Пробиштип, ул. �Јаким Стојковски� бр. 2 со рег. вло-
шка бр. 03008325-3-03-000. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДОО 

за производство на електрогрејни тела Грејач-Проби-
штип се заклучува затоа што друштвото не располага 
со имот доволен да ги покрие трошоците по постапка-
та. 
По правосилноста на ова решение должникот ДОО 

за производство на електрогрејни тела Грејач-Проби-
штип да се брише од трговскиот регистар. 
Се задолжува банката депонент Стопанска банка 

АД - Скопје Деловна единица во Пробиштип да извр-
ши бришење на сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.           (7079) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 14/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво со ограничена одго-
ворност фабрика за рударска опрема и делови ФРОД 
увоз-извоз Пробиштип, ул. �Јаким Стојковски� бр. 2 со 
рег. влошка бр. 03008326-3-03-000. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДОО  

фабрика за опрема и делови ФРОД увоз-извоз -Проби-
штип се заклучува затоа што друштвото не располага 
со имот доволен да ги покрие трошоците по постапка-
та. 
По правосилноста на ова решение должникот 

ДОО фабрика за рударска опрема и делови ФОРД 
увоз-извоз -Пробиштип да се брише од трговскиот 
регистар. 
Се задолжува банката депонент Стопанска банка 

АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бри-
шење на сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.           (7080) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 19/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво со ограничена одго-
ворност, трговија, угостителство и пеќуркара ТУП 
увоз-извоз - Пробиштип, ул. �Јаким Стојковски� бр. 2  
со рег. влошка бр. 03008329-3-03-000. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДОО 

трговија, угостителство и пеќуркара ТУП увоз-извоз - 
Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не рас-
полага со имот доволен да ги покрие трошоците по по-
стапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

ДОО трговија, угостителство и пеќуркара ТУП увоз-
извоз - Пробиштип да се брише од трговскиот реги-
стар. 
Се задолжува банката депонент Стопанска банка 

АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бри-
шење на сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.           (7081) 
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 58/02 од 11.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија Павел, 
Валентина Кузмановски и др. ЈТД - Штип, ул. �Енгел-
сова� бр. 15/7 со жиро сметка бр. 41400-601-42520 кај 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет - Скопје. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за трговија Павел, Валентина Кузмановска и др. ЈТД-
Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со 
имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  

Друштвото за трговија Павел, Валентина Кузмановски 
и др. ЈТД - Штип да се брише од трговскиот регистар 
во Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (7082) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 16/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постап-
ка над должникот Друштво со ограничена одговорност 
градежна група ЗИП увоз-извоз - Пробиштип, ул. �Јаким 
Стојковски� бр. 2 со рег. влошка бр. 030083287-3-03-000. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДОО 

градежна група ЗИП увоз-извоз - Пробиштип се заклу-
чува затоа што друштвото не располага со имот дово-
лен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот ДОО 

градежна група ЗИП увоз-извоз - Пробиштип да се 
брише од трговскиот регистар. 
Се задолжува банката депонент Стопанска банка 

АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бри-
шење на сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.           (7083) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 17/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за вработу-
вање на инвалидни лица за производство и трговија 
Злетововита Пробиштип, ул. �Јаким Стојковски� бр. 2 
со рег. влошка бр. 03008226-3-03-000. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТД за 

вработување на инвалидни лица за производство и тр-
говија Злетововита - Пробиштип се заклучува затоа 
што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот ТД за 

вработување на инвалидни лица за производство и тр-
говија Злетововита-Пробиштип да се брише од тргов-
скиот регистар. 
Се задолжува банката депонент Стопанска банка 

АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бри-
шење на сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.           (7084) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 18/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка 
над должникот Друштво со ограничена одговорност еле-
ктросервис Електрон увоз-извоз -Пробиштип, ул. �Јаким 
Стојковски� бр. 2 со рег. влошка бр. 03008324-3-03-000. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДОО 

Електрон увоз-извоз - Пробиштип се заклучува затоа 
што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот ДОО 

електросервис Електрон увоз-извоз - Пробиштип да се 
брише од трговскиот регистар. 
Се задолжува банката депонент Стопанска банка 

АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бри-
шење на сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Штип.           (7085) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 15/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво со ограничена одговор-
ност Злетово транс увоз-извоз Пробиштип, ул. �Јаким 
Стојковски� бр. 2 со рег. влошка бр. 03008323-3-03-000. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДОО 

Злетово транс увоз-извоз Пробиштип се заклучува за-
тоа што друштвото не располага со имот доволен да ги 
покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот ДОО 

Злетово транс увоз-извоз -Пробиштип да се брише од 
трговскиот регистар. 
Се задолжува банката депонент Стопанска банка 

АД - Скопје Деловна единица во Пробиштип да извр-
ши бришење на сметката на должникот бр. 
200000090094950 и евентуалните средства кои ги има 
на таа сметка да се усмерат на стечајната сметка на АД 
Рудници за олово и цинк  и преработка Злетово-Проби-
штип во стечај бр. 200000815764463 кај Стопанска бан-
ка АД-Скопје деловна единица во Пробиштип. 
Сите должници на должникот ДОО Злетово транс 

увоз-извоз - Пробиштип своите обврски да ги измират 
кон АД Рудници за олово и цинк и преработка Злетово-
Пробиштип во стечај на сметка бр. 200000815764463 
кај Стопанска банка АД - Скопје Деловна единица - 
Пробиштип. 
Од Основниот суд во Штип.           (7086) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. 22/2003 

од 14.3.2003 година отвори стечајна постапка на долж-
никот Трговец поединец за трговија �Солун� Полка 
Стојо Велјановски ПП Другово с. Другово, Општина 
Другово, и истата не се спроведува поради немање 
средства за стечајна маса и се заклучу ва стечајната по-
стапка над наведениот должник согласно чл. 64 ст. 1 од 
Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.           (7087) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 278/02 

од 14.3.2003 година кај Стечајниот должник АД �Фа-
брика за леани производи-Битола, свикува рочиште за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања - 
испитно рочиште - за ден 28.03.2003 година во 13 часот 
во судница 7 на Основниот суд во Битола. 
Свикува собрание на доверители на должникот за 

ден 28.03.2003 година во 13,30 часот во судница 7 на Ос-
новниот суд во Битола, на кое врз основа на Извештајот 
на стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот 
тек на стечајната постапка - извештајно рочиште. 
Од Основниот суд во Битола.                            (6489) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст. бр. 95/03 од 03.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот  Претпријатие за трго-
вија, производство и услуги �АНТОНИО 90 КОМПА-
НИ� Ц.О. експорт-импорт - Скопје, со седиште на  ул. 
�Драгиша Мишовиќ� бр. 4/40, со жиро сметка број 
40120-601-301479 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија - Скопје, со регистарска влошка број 1-
54030-0-0-0,  и истата не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6917) 

___________ 
 
Предлогот поднесен од доверителите �МАКПЕТ-

РОЛ� АД Скопје и �АВИОИМПЕКС� АД  Скопје, за 
отворање на стечајна постапка над должникот МХК 
�ЗЛЕТОВО� АД Велес, се уважува. 
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Се отвора стечајна постапка над должникот МХК 

�ЗЛЕТОВО� АД Велес, ул. �Моша Пијаде� бр. 14, Ве-
лес со жиро сметка бр. 41600-601-565 при ЗПП филија-
ла Велес, ул. �Миро Барага� бб, Пробиштип. 
За стечаен управник се определува Владислав Там-

бурковски дипломиран економист од Скопје, ул. �Же-
лево� бр. 1-4/7 и поштански фах. бр. 763, Скопје II 
Скопје. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 
07.05.2003 година. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
као и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник најдоцна до 07.05.2003 година. Во 
пријавата мора да се означи предметот на кој постои 
разлачно право, начинот и основата за засновање на 
правото како и обезбеденото побарување. Доверителот 
кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да 
поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата  одговара за штетата која поради тоа би мо-
жела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште (испитно рочиште) на собир 

на доверители - за испитување и утврдување на прија-
вените побарувања на доверителите на ден 20.05.2003 
година во 11 часот во судница бр. 2 во Основниот суд 
во  Велес. 
Се закажува рочиште на собрание на доверители на 

кое врз основа на извештајот на стечајниот управник 
доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на по-
стапката кое ќе се одржи на ден 20.05.2003 година во 
13 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Велес. 
Решението да се достави до одделот за регистрација 

при Основниот суд Скопје I- Скопје, како и одделот за 
регистрација на Основниот суд во Штип поради запи-
шување во трговскиот регистар, како и до Државниот 
завод за геодетски работи, одделение за премер и ката-
стар Велес. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
За стечаен судија се определува Валентина Петров-

ска судија во Основниот суд во Велес. 
Се смета дека правните последици од отворената 

стечајна постапка настапиле со денот на истакнување 
на решението за отворање на стечајна постапка над 
должникот под СТ. бр. 10/01 од 14.03.2003 година на 
огласната табла на судот. 
Престануваат правата стекнати по извршување или 

обезбедување над имотот на должникот 90 дена пред 
поднесување на предлогот за отворање на стечајна по-
стапка кој што предлог е поднесен до овој суд на ден 
23.08.2001 година, а согласно член 98 од Законот за 
стечај (�Службен весник на РМ� бр. 55/97) и член 28 од 
Законот за изменување и дополнување од Законот за 
стечај (�Службен весник на РМ� бр. 53/2000). 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                              (6998) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 153/03  од 20.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник  
Претпријатие за транспорт, трговија и услуги �Буцо 
99� увоз-извоз ДОО од Скопје, со седиште на  ул. 
�Сава Михајлов� бр. 54,  со жиро сметка 40110-601-
357195 и регистарска влошка 1-64334-0-0-0,  при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата 
не се спроведува. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник  Претпријатие за транспорт, трговија и услуги 
�Буцо 99� увоз-извоз ДОО од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (7035) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III Ст.бр. 124/03, се отвора стечајна постапка 
над должникот Трговско приватно претпријатие �РА-
ФИНО� извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. �Хо 
Ши Мин� бр. 265-б, со жиро сметка бр. 40100-601-
170513 и регистарска влошка 1-26937-0-0-0, при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Трговско приватно претпријатие �РАФИНО� из-
воз-увоз ДОО од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7088) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 114/03, се отвора стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и ус-
луги �АЛФА 94� Методи Милев ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 19/15 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000000605413 Комерци-
јална банка и регистарска влошка 02024580?-8-03-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и ис-
тата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и ус-
луги �АЛФА 94� Методи Милев ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7090) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст.бр. 29/03 од 13.02.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Производно трговско, ус-
лужно претпријатие �ЕЛИТА ПРОМ� увоз-извоз Ц.О., со 
седиште на ул. �Мара Междурачка� бр. 55, со жиро смет-
ка бр. 40100-601-130602 и регистарска влошка 1-19733-0-
0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Производно трговско, услужно претприја-
тие �ЕЛИТА ПРОМ� увоз-извоз Ц.О., се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7091) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 118/03 од 20.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја, производство и услуги ЈАКИМ ПРОМ Весна и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Јужноморав-
ски бригади� бб, со жиро сметка бр. 300000000603667 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влош-
ка 02039886?-3-03-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија, производство и услуги ЈАКИМ ПРОМ Весна и 
др. ДОО увоз-извоз од Скопје, се заклучува. 
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По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7127) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II Ст.бр. 115/03 од 20.03.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за трговија и услу-
ги Трго-центар ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Михаил 
и Ефтихиј� бр. 6-а, со жиро сметка бр. 300000000359324 
Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
02033329?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и ус-
луги Трго-центар ДООЕЛ од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7131) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 17/03 од 20.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија и услуги �ЕКОНОМИ-КОНСАЛТИНГ М.В.С� екс-
порт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� 
бр. 32/1-1, со жиро сметка бр. 40100-601-291265 и регис-
тарска влошка 1-52519-0-0-0, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за трговија и услуги �ЕКОНОМИ-КОНСАЛТИНГ 
М.В.С� експорт-импорт ДОО од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7136) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст.бр. 19/03 од 20.03.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за трговија и ус-
луги ЈУГОЗАН И ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-
диште на бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 5/19, со жиро 
сметка бр. 300000001046666 при Комерцијална банка АД 
Скопје и регистарска влошка 02011015?-3-01-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за трговија и услуги ЈУГОЗАН И ДОО-
ЕЛ експорт-импорт од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7137) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 21/03 од 20.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство, промет на големо и мало, угостителство, 
шпедиција и услуги �КОРАЛ-КОМЕРЦ� ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 
7/1-8, со жиро сметка бр. 40100-601-329489 и регистар-
ска влошка 1-58372-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет на големо и мало, угостителс-
тво, шпедиција и услуги �КОРАЛ-КОМЕРЦ� ДОО екс-
порт-импорт од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7139) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст.бр. 489/02 од 12.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија, услуги и посредување ДАВИТКО 
СТАР Давитко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. �Иван Козаров� бр. 24/67 и жиро сметка бр. 
40100-601-408094 при Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија, со регистарска влошка 02002681?-8-03-000, 
и истата не се спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (7169) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст.бр. 117/03 од 10.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за градеж-
ништво, трговија на големо и мало и услуги �ПАПИ-
ОРС� ДООЕЛ извоз-увоз - Скопје, со седиште на ул. 
�Јордан Хаџиконстантинов Џинот� бр. 1/1-7 со сметка 
бр. 200000036369948 при Стопанска банка АД - Скопје, 
со регистарска влошка 02041264?-8-01-000, и истата не 
се спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (7170) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст.бр. 25/03 од 20.03.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за инженеринг, 
проектирање, изградба, услуги, угостителство и трговија 
ОРИОН-М Мирко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 
на бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 65-1/4, со жиро смет-
ка бр. 40100-601-434175 и регистарска влошка 02019568?-
8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Друштво за инженеринг, прое-
ктирање, изградба, услуги, угостителство и трговија ОРИ-
ОН-М Мирко ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7177) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст.бр. 119/03 од 20.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало СИЛ-
ВАНА-С-КОМЕРЦ ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште 
на ул. �Гоце Делчев� бр. 47, со жиро сметка бр. 40100-
601-207543 и регистарска влошка 1-36252-0-0-0, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Претпријатие за производство, услуги и трговија 
на големо и мало СИЛВАНА-С-КОМЕРЦ ДОО извоз-
увоз од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7178) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст.бр. 92/03 од 14.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП СОЛАРИУМ са-
лон за третман за разубавување Горица Часлав Здраве-
ска, со седиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 18А1, 
стан 6, регистарска влошка 02032891?-6-09-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот ТП СОЛАРИУМ салон за третман за разубаву-
вање Горица Часлав Здравеска, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7179) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст.бр. 418/2001 од 21.11.2001 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги �ФАНИ КОМЕРЦ 2000� Ир-
фан ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. �Ни-
кола Мартиновски� бр. 57 и жиро сметка бр. 40100-601-
451255, па истата не се спроведува и се заклучува отво-
рената стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �ФАНИ КОМЕРЦ 
2000� Ирфан ДООЕЛ извоз-увоз Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се из-

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (7182) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 15/03 од 20.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги �ВИСТА ПРОЦЕСИНГ� ДОО експорт-импорт, 
со седиште на бул. �АВНОЈ� бр. 48/2-19, со жиро сметка 
бр. 210-0553512301-60 при Тутунска банка АД и регис-
тарска влошка 02042041?-3-01-000, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спрове-
дува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги �ВИСТА ПРОЦЕСИНГ� 
ДОО експорт-импорт, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7187) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст.бр. 27/03 од 5.02.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Производно трговско 
друштво �КОМПАНИЈА САМОЈЛИК� Горан и др. ДОО 
увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. �Народен фронт� 
бр. 29, со сметка бр. 300000001121938 при Комерцијална 
банка АД - Скопје, со регистарска влошка 3-02001899-
000-09, и истата не се спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (7192) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст.бр. 475/02 од 11.02.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Производно, услужно тр-
говско друштво �МИМА� Љиљана и др. ДОО увоз-извоз, 
со седиште на ул. �Бутелска� бр. 20-а, со жиро сметка бр. 
40100-601-423159 и регистарска влошка 02009689?-3-01-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Производно, услужно трговско друштво 
�МИМА� Љиљана и др. ДОО увоз-извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7193) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 16/03 од 17.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Гордана Драгомир Јанкулова Т.П. од Струмица, 
со жиро сметка бр. 200000030655484 што се води при 
Стопанска банка АД Скопје но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот зара-
ди што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7201) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 175/02 од 20.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Анџо 
Печкова Тодорка јтд увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 280-020000013451 што се води при Алфа 
банка АД Експозитура во Струмица но е одлучено ис-
тата да не се спроведува поради немање имот на дол-
жникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7202) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 1/03 од 4.02.2003 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ЈТД Борче 
Аризанова Оливија и др. јтд од с. Дражево, со жиро 
сметка бр. 200000032593447 што се води при Стопан-
ска банка АД Скопје Филијала Струмица но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на дол-
жникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7203) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 14/03 од 13.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Им-
пулс Андон Смиљанов и др. јтд од Струмица со жиро 
сметка бр. 200000010482006 што се води при Стопан-
ска банка АД Скопје но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7204) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 160/02 од 13.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ЈТДПТ на 
големо и мало и услуги увоз-извоз Мазо Касапов Зоран 
и др. ЈТД од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
78833 што се води при Агенцијата за блокирани сметки 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7205) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 99/02 од 18.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПУТП на 
големо и мало САМ п.о. увоз-извоз од Струмица, со 
жиро сметка бр. 41300-601-33582 што се води при 
Агенцијата за блокирани сметки но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7206) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 45/03 од 18.03.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТДГПТУ 
Артиза увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро смет-
ка бр. 41300-601-5649 што се води при Агенцијата за 
блокирани сметки но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот заради што 
и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (7207) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 68/02 од 06.12.2002 година, поведе претходна 
постапка на постапката за утврдување причини за отво-
рање на стечајна постапка над должникот "Ледер-ѓус" 
Музафер ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. "Илинден-
ска" бр. 131, со жиро сметка бр. 41500-601-91839, кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет. 
За стечаен судија се определува Бекир Зулфиу, су-

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

лог за отворање на стечајна постапка на ден 04.04.2003 
година, во 9,30 часот, во сала 1/I на овој суд. 

Се определува следната мерка за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ѓоко 

Стојковски од Тетово, ул. "Т. Ц. Мерџан" бр. 7/9. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и солидарни содружници и гаранти, без одла-
гање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Од Основниот суд во Тетово.                           (7446) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 64/02 од 06.12.2002 година, поведе претходна 
постапка на постапката за утврдување причини за отво-
рање на стечајна постапка над должникот "ИНТЕР 
ПЛЕЈ" ДО Тетово, ул. "Љуботенска" бр. 116, со жиро 
сметка бр. 41500-601-54698, кај Агенција-та за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет. 
За стечаен судија се определува Бекир Зулфиу, су-

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

лог за отворање на стечајна постапка на ден 04.04.2003 
година, во 10 часот, во сала 1/I на овој суд. 
Се определува следната мерка за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ѓоко 

Стојковски од Тетово, ул. "Т. Ц. Мерџан" бр. 7/9. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни придружници и га-
ранти, без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Од Основниот суд во Тетово.                           (7447) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Тони Колевски од Скопје, ул. �Сава 

Ковачевиќ� бр. 68/4-6 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение 
П.трег. бр. 640/2003 објавува дека Друштвото за трго-
вија и услуги МЕЏИК САН експорт-импорт Скопје, ул. 
�Сава Ковачевиќ� бр. 68/4-6 со број на жиро-сметка 
2500000000708-24 отворена при Инвестбанка АД 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6437) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 72/2а запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. 
1811/02 од 04.03.2002 година објавува дека Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги СЛАВИ-
ЈА-КОМПАНИ експорт-импорт, Снежана ДООЕЛ 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-405963 отворена при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки, е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6462) 

___________ 
 
Основниот суд  Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л.бр. 2/2003 од 16.1.2003 годи-
на, отворена е ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет со стоки и ус-
луги �РИП-КОМЕРЦ� ДОО експорт импорт Скопје со 
седиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 36-1/9. 
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За ликвидатор се определува лицето Стоилковска 

Рената од Скопје со стан на ул.�Владимир Комаров� 
бр. 36-1/9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6552) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л. бр. 4/03 од 14.03.2003 година е отворена ликвидаци-
она постапка над Трговското претпријатие на големо и 
мало увоз-извоз Езден со п.о. Штип но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Трговското претпри-

јатие на големо и мало Езден со п.о. Штип се заклучу-
ва. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.           (6819) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 23/03 од 

17.03.2003 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало увоз-извоз п.о. Мелинда Штип и истата 
поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.           (6822) 

___________ 
 
Ликвидаторот Маневска Соња од Скопје, ул. �Бан-

ско� бр. 16 запишана во Судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трег. бр. 
2387/2002 објавува дека Друштвото за производство, 
промет и услуги УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД - МГ Соња и со 
број на жиро-сметка 300000001229123 отворена при 
Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6690) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а запишан во Трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. 
бр. 3591/2002 од 08.07.2002 година објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги РАК 2 
ДОО увоз-извоз со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 5 
Скопје и со сметка број 210-0554809801-73 во Тутун-
ска банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6759) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а запишан во Трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. 
бр. 3333/2002 од 31.05.2002 година објавува дека Тр-

говското друштвото за производство, промет, услуги, 
консигнација и застапување ЕУРО-ИВЕКО ДООЕЛ 
увоз-извоз со седиште на ул. �Теодосие Гологанов� бр. 
43 Скопје и со сметка број 210-0547425601-07 во Ту-
тунска банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6760) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а запишан во Трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. 
бр. 3353/2002 од 31.05.2002 година објавува дека Тр-
говското друштвото за услуги, трговија и превоз БА-
РИСПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. 
�Алберт Станиќ� бр.  4, Скопје и со жиро сметка број 
40100-601-140340 во Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6761) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а запишан во Трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. 
бр. 5981/2002 од 18.12.2002 година објавува дека  
Друштвото за производство и сервисирање на разладна 
и вентилациска опрема ФРИГОПАРТНЕР ДОО со се-
диште на ул. �Трпе Петровски� бр. 4, Скопје и со сме-
тка број 300000001427488 во Комерцијална  банка АД 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6762) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а запишан во Трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. 
бр. 3452/2002 од 12.06.2002 година објавува дека Тр-
говското друштвото за промет и услуги АБАКУС 2002 
Кирил и други ДОО со седиште на ул. �Ѓоре Ѓоревски� 
бр. 36а и со сметка бој 40100-601-442121 во Агенцијата 
за работа со блокирани сметки Скопје е во ликвидаци-
ја. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6763) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. 

�Христо Чернопеев� бр. 1а запишан во Трговскиот 
регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Ре-
шение П.Трег. бр. 76/2003 од 22.01.2003 година  об-
јавува дека Друштвото за производство, градежниш-
тво и трговија ЛВД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со се-
диште на ул. �Благоја Стефковски� бр. 53 и со сме-
тка бр. 220521100406833 во Македонка банка АД 
Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6765) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а запишан во Трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. 
бр. 46/2003 од 17.01.2003 година објавува дека Друш-
твото за производство, трговија и услуги КОМО ДОО-
ЕЛ со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 23б, Скопје и 
со сметка број 300000000103147 во Комерцијална бан-
ка АД Скопје е во  ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6765) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, 

ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 156/03 и влошка: 02019573?-3-
03-000 од 04.02.2003 година објавува дека Друштвото за 
производство,  промет услуги и транспорт �ХЕРСИГ� 
ДОО експорт-импорт с. Џепчиште, Џепчиште  со жиро-
сметка 5400000001009-44 АД Тетовска банка Тетово и во 
АД Тутунска банка Скопје 21000497111601-16, е во лик-
видација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6457) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, 

ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 260/03 и влошка: 020010796?-8-
09-000 од 04.02.2003 година објавува дека Трговското 
друштво за производство,  трговија, угостителство и услу-
ги �ФЛОТ-3� Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. Дре-
новец бр. 26, Тетово, со жиро-сметка 5400000001684-56 
АД Тетовска банка Тетово, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6507) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1038/02 од 
08.12.2002 година,  објавува дека Друштвото за производс-
тво,  трговија и услуги ХФЕ ДООЕЛ Кочани, ул. �Никола 
Вапцаров� бр. 12 и жиро-сметка бр. 40400-601-48288 отво-
рена при Агенцијата за работа со блокирани сметки, Одде-
ление во Кочани, е во ликвидација - трета објава.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6509) 

Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. �Ванчо Пр-
ке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
во Штип, со решение П.Трег. бр. 1067/02 од 21.11.2002 година,  
објавува дека Друштвото за производство,  промет и услуги 
Ани-Мен Китанова Ратка и др. јтд Кочани, ул. �Иво Лола Ри-
бар� бр. 9, е во ликвидација-трета објава.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6511) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 208/03 од 
10.03.2003 година,  објавува дека Јавното трговско друш-
тво за производство, трговија, транспорт и услуги Пинк 
Емил Панев и др. увоз-извоз јтд Штип, ул. �Косовска� бр. 
34, е во ликвидација-прва објава.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6513) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Глигур Ивановски од Штип, ул. �Ван-

чо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1039/02 од 
18.12.2002 година,  објавува дека Друштвото за произ-
водство,  трговија и услуги ЛЕСКОМ Салтиров Владо и 
др. јтд Виница, ул. �Димитар Влахов� бр. 72, е во ликви-
дација-трета објава.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6514) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 150/02 од 12.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието за производство, 
трговија и услуги на големо и мало увоз-извоз ЕФТИ-
МОВ-СК, с. Мокрино, Струмица но  истата не се спро-
ведува бидејќи должникот не располага со имот за по-
кривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за про-

изводство, трговија и услуги на големо и мало увоз-извоз 
ЕФТИМОВ-СК, с. Мокрино, Струмица, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6515) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 10/03 од 12.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БЕЛА ДОО увоз-извоз Струмица но  
истата не се спроведува бидејќи должникот не распола-
га со имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги БЕЛА ДОО увоз-извоз 
Струмица, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6516) 
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Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 49/03 од 

13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-из-
воз Брик ДОО с. Радево, општина Босилово и истата 
поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6517) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 13/03 

од 13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, промет и услуги 
Стефани-Милениум Георгиева Маре и др. јтд с. Тра-
кање, Кочани и истата поради немање на имот се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6518) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 

39/03 од 13.03.2003 година, отвори ликвидациона 
постапка над Друштвото за производство, промет и 
услуги Кула-комерц експорт-импорт ДООЕЛ с. Ве-
трен, Делчево и истата поради немање на имот се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6519) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 45/03 од 

13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги С-М и 
Бранко увоз-извоз ДОО Струмица и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6520) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 3/03 од 

13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство и трговија увоз-извоз 
Ванкомерц п.о. Делчево и истата поради немање на 
имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6521) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Л. бр. 343/2001година од 04.11.2002 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно, трговско претпријатие �ОПАЛ� - експорт-импорт 
ПО - Скопје, ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 9/2-5 и жиро сме-
тка 40120-601-58202. 
За ликвидатор се определува лицето Андреја Пантон-

џиев од Скопје, ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 9/2-5. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали не 

покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека 
претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повику-
ваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во 
рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на 
последната објава. 
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (6812)     

Ликвидаторот  Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 
�Јани Лукровски� бр. 10/44 со тел. 171-599, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје  I -  Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 777/2003 година,  објавува дека 
Друштвото АНТЕНА АС ДОО Скопје, со број на жиро 
сметка 300000001517892 отворена при Комерцијална бан-
ка, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (7017) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 51/03 од 

18.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија и производство увоз-извоз Су-
пер-Софи Мишовски Марјан и др. јтд Штип и истата 
поради немање на имот се заклучува.   
По правосилноста на решението  должникот  да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (7073) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 640/2003 од 26.2.2003 го-
дина, на регистарската влошка бр.02047695?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ли-
квидатор и престанок со работа на Друштвото за трго-
вија и услуги МЕЏИК САН ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 68/4-6. 
За ликвидатор се именува Тони Колевски и се запи-

шува престанокот со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

640/2003.             (7002) 
 ___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 670/03 од 10.03.2003 го-
дина, на регистарската влошка бр.02022443?-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ли-
квидатор на Друштвото за производство, промет и ус-
луги ЛИКА-ПРОМЕТ Светлана ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Иван Аговски� бр. 9/4-17. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Милан 

Богуновиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

670/03.                            (7003) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 467/03 од 28.02.2003 го-
дина, на регистарската влошка бр.02010536?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар  запишувањето на 
ликвидатор на Трговското друштво за производство, 
услуги и трговија ЛК-КОМЕРЦ Лефтер ДООЕЛ, екс-
порт-импорт Скопје, ул. �Пиринска� бр. 29. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Зиси До-

новски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

467/03.                            (7004) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 507/2003 од 24.2.2003 го-
дина, на регистарската влошка бр.02011961?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ли-
квидатор и престанок со работа на Друштвото за транс-
порт, трговија и услуги РИПРОМ Ристо ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 21-1-23. 
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За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

507/2003.             (7005) 
 ___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 494/2003 од 18.2.2003 го-
дина, на регистарската влошка бр.02042392?-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ли-
квидатор на Трговското друштво за производство, тр-
говија, угостителство и услуги БУЦЕ-ПРОМЕТ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �М. Тито� бр. 114/2, Тетово. 
За ликвидатор се именува Симјановска Тања и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

494/2003.             (7006) 
 ___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 685/03 од 4.03.2003 годи-
на, на регистарската влошка бр.02004692?-3-03-000, ја 
запиша во трговскиот регистар  ликвидацијата на 
Друштвото за производство и промет на големо и мало 
ТЕА ТРЕЈДТЕА ТУРС Кирил и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 38. 
За ликвидатор на друштвото се определува лицето 

Мартиновиќ Натка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

685/03.                            (7008) 
___________ 

 
Ликвидаторот Раде Ристески од Скопје, бул. �АВНОЈ� 

бр. 42-I-5 Скопје, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
5269/2002 од 18.11.2002 година, објавува дека Трговското 
друштво за производство и трговија ЕН-ФА ПЕН Фадил 
и други ДОО Скопје, ул. �Втора Македонска бригада� бр. 
5/1 и со број на жиро сметка 220401100034456, отворена 
при Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                          (7146) 

___________ 
 

Ликвидаторот Раде Ристески од Скопје, бул. �АВ-
НОЈ� бр. 42-I-5 Скопје, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 5268/2002 од 08.11.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство и трговија ЕН-
ФА КОМЕРЦ Енвер и други ДОО Скопје, ул. �Втора 
Македонска бригада� бр. 5/1 и со број на жиро сметка 
220401100034359, отворена при Македонска банка АД 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                          (7148) 

___________ 
 

Ликвидаторот Шкријељ Мијо од Скопје, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 48/2003 од 21.01.2003 година, об-
јавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГРАДИМА ИМПЕКС Мујо ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, 
со број на жиро сметка 300000001070140, отворена при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.                          (7143) 

___________ 
 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
507/03 од 24.02.2003 година, објавува дека Друштвото за 
транспорт, трговија  и услуги РИПРОМ Ристо ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 21-1-23, 
со жиро сметка 300 000 000 707 263, при Комерцијална 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                          (7176) 

___________ 
 
Ликвидаторот Васко Атанасов од Скопје, ул. �Даме 

Груев� бр. 28, 4-ти спрат, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 759/2003, објавува дека Друштвото за 
транспорт, трговија  и услуги ГРАНЕКС МАКЕДОНИ-
ЈА ДОО Скопје експорт-импорт, со број на жиро сме-
тка 240-0100000052-18, отворена при Балканска банка 
АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                          (7181) 

___________ 
 
Ликвидаторот Марјан Пауновски од с. Миладинов-

ци-Скопје, ул. �1� бр. 39, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 306/03 од 24.02.2003 година, објавува дека 
Трговското друштво за промет и поправка на моторни 
возила ЦАКИ Слаѓан и Владе ДОО-Илинден, со број 
на жиро сметка 300000000524903, отворена при Комер-
цијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                          (7183)  

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава недвижен имот и тоа: 4/5 идеален дел 

од катастарска парцела општина Варош број 2957, кул-
тура шуми, катастарска парцела 2958, култура нива, ка-
тастарска парцела 2959, култура овоштарник, катастар-
ска парцела 2960 култура шума, катастарска парцела 
2961, култура нива, во вкупна површина од 9119 м2 
евидентиран во Имотен лист број 1017 за КО Варош, за 
цена од 8000 евра во денарска противвредност по курс 
од Народна Банка на РМ на денот на исплатата. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-

ваат до �Микросам�, Прилеп, ул. �Павле Шатев� бр. 
15, Прилеп.                                                                (6523) 
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Се продава 28/33 од земјоделско земјиште нива кла-

са 2 на КП.бр. 4049 во м.в. �Крапчеви Ливади� во вкуп-
на површина од 13.167 м2 заведено во Имотен лист 
број 4883 за КО Варош сопственост на Мицески Петар 
од Прилеп, ул. �Ристо Секирчанец� бр. 27 за цена од 
денарска противвредност на 5.000,00 евра. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите кои граничар со погоренаведената пар-
цела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Република Македонија�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                           (6456) 

___________ 
 

Сопственикот Спасовски Александар Стоилко од 
Скопје, својата недвижност - земјиште во површина од 
1.257 м2 во место викано �Б. Николов� на КП 5564 КО 
Кисела Вода 2 според Имотен лист број 4156, го прода-
ва за 120,00 денари за 1м2. 
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 
�Службен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, Општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                        (6630) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сосопствениците Гелевски Владо на 1/3 и Гелевски 
Тодор на 2/3 идеален дел им нудат на продажба нива 4 
класа од вкупно 3163 м2 устроено на КП 65/1 план 4, 
скица 10, м.в. �Турски Гробишта� запишана во ПЛ 485 
за КО Миладиновци, под следните услови: Недвижно-
ста продавачите ја нудат за вкупна цена од 190.000,00 
денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучу-
вање на договорот. Купувачот го плаќа данокот на про-
мет и трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 
дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.                                                                ___________ 

         (6436) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Крстевски Љубе, нива во КО Д. Лисиче, заведена во 
Поседовен лист бр. 1057 на КП 298/2 план 3  во место 
викано �Орешка�, култура нива, класа 3 во површина 
од 3000 м2 сопственост на продавачот и нива во КО 
Драчево, заведена во Поседовен лист бр. 2125 на КП 
37, план 2 скица 2  во место викано �Бабајлија� култура 
нива, класа 3 во површина од 1707 за вкупна купопро-
дажна цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.  
Во спротивно, го губат правото на првенство.(6697) 

___________ 
 
Над недвижниот имот  сопственост на хипотекарен 

должник Друштво за земјоделско, сточарско и др. про-
изводство, промет и услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец-
Скопје, кој се наоѓа во КО Ќојлија, со вкупна површи-

на од 497579 м2, заведен во Поседовен лист број 530 
издаден од РМ-ДЗГР Сектор за премер и катастар 
Скопје, е заснован залог, со Договор за хипотека на 
недвижен имот солемнизиран кај нотарот Билјана Пе-
цовска од Скопје, под ОДУ бр. 16/03 од 24.02.2003 го-
дина во корист на заложниот доверител Поштенска 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање на хипотекарен доверител во износ од 1.031.941 
ЕВРА или 63.000.000,00 денари.           (6809) 

___________ 
 
Се продава: нива на КП број 2470, класа 4 во повр-

шина од 4386 м2 во место викано �Сарика� за КО При-
леп по Имотен лист број 33662 за вкупна цена од 
60.000,00 денари сопственост на Петрески Благоја, ул. 
�Беласица� бр. 5, Прилеп. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во �Службен весник на РМ�, да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                                                (6827) 

___________ 
 

Се продава 19/40 идеален дел од нива на КП 310/3, 
план 3, скица 9, во м.в. �Рупа�, 6-та класа, со вкупна 
површина од 3.272 м2, под објект на КП 310/3, план 3, 
скица 9, во м.в. �Рупа�, со вкупна површина од 91 м2 и 
пасиште на КП 310/3, план 3, во м.в. �Рупа�, 6-та класа, 
со вкупна површина од 643 м2, сопственост на Трајчев-
ски Драги од с.Бардовци - Скопје, евидентирана во По-
седовен лист бр. 827 за КО Бардовци, за вкупна купо-
продажна цена од 480.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство на 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Живко Ачковски од Скопје, ул. �Маршал 
Тито� бр. 43/4.                                                             (6811) 

 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Синѓелиќ, на КП 384, на м.в. 
�Крушка�, нива 2 класа, и тоа 1/8 идеален дел, со повр-
шина од 19660 м2, за цена од 300,00 денари за метар 
квадратен, на која е сосопственик Јовчевска Слободан-
ка. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Палми-
ро Тољати� бр. 173.                                                  (6920) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот - 540 м2 од нива, 3-та 
класа, со вкупна површина од 3.171 м2, што се наоѓа на 
КП 144/1, м.в. �Дунек�, КО Јурумлери, сопственост на 
Цветанка Крстева од Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците, како и сопствени-

ците на парцелите што граничат со наведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
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сот во �Службен весник на Република Македонија�, 
доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната 
недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок.23 
(ДТЦ �Стар Рампа�).                                                (6924) 

___________ 
 

Над подвижниот имот, сопственост на Друштвото 
за меѓународен транспорт и шпедиција БОМИ 10 Зла-
тко ДООЕЛ Скопје и тоа: 

1. влекач ДАФ со рег.таб. СК-472-КВ 
2. влекач ВОЛВО со рег.таб. СК-416-ЈБ 
3. влекач СКАНИЈА со рег.таб. СК-314-КВ 
4. полуприколка АКЕРМАН со рег.таб. СК-617-ЈА 
5. влекач ВОЛВО со рег.таб. СК-652-ЈО 
6. влекач СКАНИЈА со рег.таб. СК-740-ЈЛ 
7. приклучно возило ШМИЦ со рег.таб. СК-650-ИФ 
е заснован залог, со нотарски акт-договор за залог 

на подвижни предмети, заведен кај нотарот Златко Ни-
коловски од Скопје, под ОДУ бр. 52/03, во корист на 
заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
75.000,00 евра.               (6989) 

___________ 
 

Над надвижност имот - деловна зграда вон стопанс-
тво, сопственост на Друштвото за производство и трго-
вија на големо и мало СОБИМ Бранислав и Марјан 
ДОО увоз-извоз Куманово, што се наоѓа во Куманово, 
м.в. �Карпош�, обележан на КП број 7203, во површи-
на од 452 м2, на истата адреса, деловен простор обеле-
жан на КП број 7203, во површина од 455 м2, на истата 
адреса, деловен простор обележан на КП број 7203, во 
површина од 428 м2, на истата адреса, деловен простор 
обележан на КП број 7203, во површина од 454 м2, или 
се во вкупна површина од 1789 м2, според Имотен лист 
број 35645 од 18.12.2002 година, издаден од Државни-
от завод за геодетски работи - Одделение за премер и 
катастар на град Куманово, е заснован залог, со Дого-
вор за залог - хипотека на недвижен имот заверен кај 
нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 
61/2003 од 20.03.2003 година во корист на заложниот 
доверител Извозна и Кредитна Банка АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
300.000,00 ЕВРА (триста илјади евра).           (7036) 

___________ 
 

Над недвижност имот сопственост на Друштвото за 
промет, услуги и градежништво КОНАРТИС Михајло 
и други ДОО увоз-извоз, Скопје и Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги и градежништво ИЛИАН 
КОМЕРЦ Илија ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, имаат за-
едничка сопственост на недвижен имот - деловен про-
стор, што се наоѓа во Скопје, на ул. �Никола Парапу-
нов�, обележан на КП број 815, во површина од 364 м2, 
според Имотен лист број 27362 од 21.01.2003 година, 
издаден од Државниот завод за геодетски работи - Се-
ктор за премер и катастар Скопје, со Договор за залог - 
хипотека на недвижен имот, заверен кај нотарот Свет-
лана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 59/03 од 
19.02.2003 година, во корист на заложникот доверител 
Акционерско Друштво за осигурување �ВАРДАР� 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 5.000.000,00 денари (пет милиони денари).  (7037) 

Недвижен имот - деловен простор, сопственост на 
Друштвото за производство, трговија и услуги КАРА 
Илија ДООЕЛ Скопје, што се наоѓа во Скопје, обележан 
на КП број 191/1, во м.в. �Голема Нива�, под објект во по-
вршина од 1740 м2, земјиште обележано на КП број 191/1, 
во м.в. �Голема Нива�, култура - нива, класа 5, во повр-
шина од 3520 м2, и објект - производен погон - фабрика за 
конфекција, според Поседовен лист број 360, издаден од 
Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер 
и катастар на град Скопје и недвижен имот - деловен про-
стор сопственост на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, што се наоѓа во 
Скопје, на ул. �Маршал Тито�, обележан на КП број 
12004, во површина од 75 м2, и деловен простор на истата 
адреса, КП број 12004, во површина од 78 м2, според 
Имотниот лист број 41168, издаден од Државниот завод 
за геодетски работи - Сектор за премер и катастар на град 
Скопје е заснован залог, со Договор за залог - хипотека на 
недвижен имот заверен кај нотарот Светлана Петровска 
од Скопје, под ОДУ бр. 60/2003 од 20.02.2003 година во 
корист на заложниот доверител Стопанска Банка Скопје 
АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 40.000.000,00 (четириесет милиони денари).                   

                       (7038) 
___________ 

 
Над недвижниот имот - деловен простор, сопстве-

ност на Друштвото за трговија на големо и мало и ус-
луги ИЛИНО ПРОМЕТ Марија и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, што се наоѓа во Скопје, на ул. �Д.Т.Ц. Мавро-
вка�, ламела Ц, обележан на КП број 8891, во површи-
на од 75 м2, според Имотен лист бр. 45153 од 
07.02.2003 година бр. 1120/2699, издаден од Државни-
от завод за геодетски работи - Сектор за премер и ката-
стар Скопје, за Катастарска Општина Центар 1, е зас-
нован залог, со Договор за залог - хипотека на недви-
жен имот заверен кај нотарот Светлана Петровска од 
Скопје, под ОДУ бр. 51/2003 од 12.02.2003 година во 
корист на заложниот доверител АД РАДОБАНК, Скоп-
је, за обезбедување на парично побарување во износ од 
95.000,00 ЕВРА (деведесетипет илјади евра).          (7039) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО �Кавадар-
ци 1 (вон)�, КП бр. 6085, дел 1, план 012, скица 012, м.в. 
�Бојково Брдо�, култура - лозје, класа 3, со вкупна повр-
шина од 5.583 м2, КО �Кавадарци 1 (вон)�, КП бр. 6085, 
дел 2, план 012, скица 012, м.в. �Бојково Брдо�, култура - 
нива, класа 5, со вкупна површина од 904 м2, и КО �Кава-
дарци 1 (вон)�, КП бр. 6085, дел 3, план 012, скица 012, 
м.в. �Бојково Брдо�, култура - лозје, класа 3, со вкупна по-
вршина од 3.393 м2, во сопственост на Стојан Младенов од 
Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 880 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 140.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, 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, 
Кавадарци.              (7072) 

___________ 
 
Над следните подвижни предмети: 
-Автобус Neocar, тип N615MPS/615MPS, рег. бр. VE-

114-VB, број на мотор OM906LAII/3/90992100161055, 
број на шасија V19660100YMMC1046, број на сообра-
ќајна МК 0609214, боја жолта-5R и година на произ-
водство-2001; 
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-Автобус Neocar, тип N6 (N615VPS), рег. бр. VE-591-
VA, број на мотор 94193000152036, број на шасија V1 
9657100YMMC1004, број на сообраќајна МК 0502776, 
боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001: 

-Автобус Neocar, тип N6 (N610TPS), рег. бр. VE-112-
VB, број на мотор 90992100161080, број на шасија 
V19656102YMMC1039, број на сообраќајна МК 0609422 
боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;     

-Автобус Neocar, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-408-
VA, број на мотор OM501LAII/6/94193000152037, број 
на шасија V19653102YMMC1034, број на сообраќајна 
МК 0502662, боја бела-01, зелена-36 и година на произ-
водство 2001;     

-Автобус Neocar, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-409-
VA, број на мотор OM501LAII694193000150804, број 
на шасија V19653102XMMC1019, број на сообраќајна 
МК 0502690, боја бела-01, зелена-36 и година на произ-
водство 2001;   

-Автобус Neocar, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-448-
VA, број на мотор 94193000150805, број на шасија 
V19653102XMMC1020, број на сообраќајна МК 
0609414, боја бела-01, зелена-36 и година на произ-
водство 2001;  

-Автобус Neocar, тип N6 (N610PPN), рег. бр. VE-403-
VA, број на мотор OM906LAII2009091100161135, број на 
шасија V19651103XMMC1021, број на сообраќајна МК 
0502482, боја бела-01 и година на производство 2001;  

-Автобус Neocar, тип N6 (N610PPN), рег. бр. VE-403-
VA, број на мотор OM906LAII2009091100161135, број на 
шасија V19651103XMMC1021, број на сообраќајна МК 
0502482, боја бела-01 и година на производство 2001;     

 -Автобус Neocar, тип N6 (N610TPS), рег. бр. VE-407-
VA, број на мотор OM906LAII/30090991100159765, 
број на шасија V19656100YMMC1054, број на 
сообраќајна МК 0502665, боја бела-01, зелена-36 и 
година на производство 2001;     

-Автобус Neocar, тип N6 (N610PPH), рег. бр. VE-401-
VA, број на мотор OM906LAII20090991100161147, 
број на шасија V19651103XMMC1022, број на 
сообраќајна МК 0502483, боја бела-01 и година на 
производство 2001;   

-Автобус Neocar, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-641-
VA, број на мотор 94193000152035, број на шасија 
V19653101YMMC1006, број на сообраќајна МК 0502772 
боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;     
е заснован залог од I ред врз основа на Договор за 
регистриран залог врз подвижни предмети со својство 
на извршна исправа, потврден од нотар Нада Проч-
кова-Гевгелија, под ОДУ бр. 42/3 од 20.03.2003 година 
и склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како 
заложен давател и Внатрешен и меѓународен 
транспорт, шпедиција и производство "Млаз" АД-
Богданци како заложен должник. 

 
                                                        "Млаз" АД-Богданци 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1326717/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Нуиши Ибраим, с. Крушопек, Скопје.            (7010) 
Пасош бр. 1342219 издаден од СВР-Тетово на име 

Рустеми Арбен, ул. "Ј. Златановски" бр. 116, Тетово.                                                                       
Пасош бр. 1576132/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Назмије Шабани, бул. "Македонско Косовска 
бригада" бр. 17/30, Скопје.                         (7383)          (7014) 

Пасош бр. 816926/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајрам Елезов, ул. "Гарибалди " бб, Скопје.          (7053) 
Пасош бр. 0465304 на име Цане Козароски, ул. "Б. 

Миладиновци" бр. 45, Прилеп.                   (7054) 
Пасош бр. 400705/99 на име Зибери Алирами, с. 

Џепчиште, Тетово.                                        (7056) 
Пасош бр. 1245909 на име Реџепи Мирон, с. Грнча-

ри, Ресен.                                                       (7057) 

Пасош бр. 1492286 на име Османи Лаунора, Дебар.
                                                                      (7063) 
Пасош бр. 1218418/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Соловјев Арсениј, ул. "АФЖ" бр. 37-б, Скопје. 
                                                                      (7103) 
Пасош бр. 1722672 издаден од СВР-Гостивар на 

име Мехмеди Идриз, ул. "Шуматовска" бр. 57, Гости-
вар.                                                                      (7134) 
Пасош бр. 1597570 издаден од СВР-Скопје на име 

Трајковиќ Дејан, ул. "Б. Стефковски" бр. 4/31, Скопје.
                                                                      (7154) 
Пасош бр. 1709263/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Нуредин Јашари, с. Синѓелиќ ул. "31" бр. 14, Ско-
пје.                                                                      (7166) 
Пасош бр. 564092/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Рамадан Миланка, ул. "И. Тургењева" бр, 12-б, Скопје.
                                                                      (7175) 
Пасош бр. 1112872/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Шинаси Беќировски, ул. "Челопек" бр. 21, Скопје.
                                                                      (7194) 
Пасош бр. 1000640/98 издаден од СВР-Тетово на 

име Иљази Садик, с. Џепчиште, Тетово.          (7198) 
Пасош бр. 1503277/01 издаден од СВР-Куманово на 

име Абдулаи Садулах, с. Орља, Куманово.          (7226) 
Пасош бр. 1546953 на име Усеини Артим, Охрид.

                                                                      (7265) 
Пасош бр. 367183/94 на име Ибраими Шукри, с. Ко-

рошишта, Струга.                                        (7266) 
Пасош бр. 482964/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Шефки Реџепи, ул. "К. Асенов" бр. 16/1-1, Скопје.                                
         (7270) 

Пасош бр. 1241985 издаден од СВР-Битола на име 
Пановска Љубица, ул. "В. Карангелевски" бр. 7/1-10, 
Битола.                                                                 (7281) 
Пасош бр. 1499762 на име Дервиши Мисирете, с. 

Ливада, Струга.                                                       (7290) 
Пасош бр. 1580704 на име Демиров Ајдин, ул. "Ѓ. 

Василев" бр. 17, Струмица.                         (7298) 
Пасош бр. 0487627 на име Филев Ванчо, с. Вељуса 

бр. 295, Струмица.                                        (7301) 
Пасош бр. 0190281 на име Тирицовски Александар, 

Битола.                                                                 (7311) 
Пасош бр. 1013198/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Тина Поп Димитрова, ул. "Локов" бр. 3/2-1, Скоп-
је.                                                                      (7318) 
Пасош бр. 1066098/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Велкоски Тони, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/4-42, 
Скопје.                                                                      (7324) 
Пасош бр. 1592727 издаден од СВР-Прилеп на име 

Рубин Кочамилески, ул. "Г. Димитриоски" бр. 10, 
Прилеп.                                                                (7334) 
Пасош бр. 1385460 на име Серафимов Гоце, ул. 

"Сремска" бр. 11, Кочани.                                  (7344) 
Пасош бр. 1492301 на име Рајмонд Крчишта, Дебар.

                                                                      (7348) 
Пасош бр. 1613163/01 издаден од СВР-Тетово на 

име Алими  Адиљ, с. Н. Село, Тетово.          (7357) 
Пасош бр. 1170200/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Вебуш Исмани, с. Сарај, бр. 56, Скопје.         (7359) 
Пасош бр. 1231152 издаден од СВР-Скопје на име 

Трпков Коста, ул. "Г. Хаџипанзов" бр. 16, Скопје. (7371) 

Пасош бр. 1273687 издаден од СВР-Скопје на име 
Мирвете Бајрамовска, с. Арачиново, Скопје.        (7401) 
Пасош бр. 897581/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Соња Вељанова, ул. "Ѓ. Ѓоревски" бр. 113, Скопје.                                
         (7439) 

Пасош бр. 1664160/01 издаден од СВР-Скопје на 
име Беќаровски Филип, ул. "Пржино" бр. 9-а, Скопје.
                                                                      (7440) 
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Чекови од тековна сметка бр. 11512185 од бр. 52-

46292 до бр. 5246310 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Беќаровска  Анастасија, Скопје.                                                                      Работна книшка на име Спахиу Аледин, Гостивар.

                                                                      (7442)          (7071) 
Чек од тековна сметка бр. 7172046 со бр. 001900-

0740249 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Печијарева  Невенка, Скопје.                   (7161) 
Чекови од тековна сметка бр. 14747768 од бр. 66-

22838 до бр. 6622845 и бр. 5953788 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Јанакиевска 
Лепосава, Скопје.                                        (7275) 
Чек од тековна сметка бр. 30943-57 со бр. 5127334 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Елизабета Србиновска Костовска,Скопје.          (7303) 
Чекови од тековна сметка бр. 0012809-53 со бр. 99-

00207171,9900207172 и бр. 9900207173 издадени од 
Македонска банка АД Скопје на име Србиновска Кос-
товска Елизабета, Скопје.                                  (7309) 
Работна книшка на име Петар Арсовски, Скопје.                                                                       

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ 
"Алија Авдович"-с. Батинце на име Самедин Исмаили, 
Скопје.                                                                 (6964) 

         (6990) 
Работна книшка на име Спироски Оливер, ул. "М. 

Јорданоски" бр. 257, Охрид.                         (7040) 
Работна книшка на име Ристески Томи, Охрид. (7041) 
Работна книшка на име Стојановска Емилија, Скоп-

је.                                                                      (7051) 
Работна книшка на име Гаврилова Македонка, с. 

Блатец, Виница.                                                 (7058) 
Работна книшка на име Велинов Симеон, с. Црн 

Камен, Виница.                                                       (7059) 
Работна книшка на име Атанасов Љупчо, Охрид.                                                                       Свидетелство од 8 одделение на име Сали Дели, 

Куманово.                                                       (7048)          (7060) 
Работна книшка на име Колевска Ирена, Скопје.                                                                       Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од ЕМ-

УЦ "Р. Р. Ричко" на име Петрески Ѓоре, Прилеп. (7049)          (7106) 
Работна книшка на име Марјан Колевски, Скопје.

                                                                      (7165) 
Работна книшка на име Авдула Металари, Скопје.

                                                                      (7172) 
Работна книшка на име Ниметула Азири, с. Арна-

кија, Скопје.                                                       (7185) 
Работна книшка на име Рената Милошевска, Ско-

пје.                                                                      (7188) 
Работна книшка на име Младенов Борче, Скопје.                                                                       

Свидетелство за 1 година издадено од АСУЦ "Боро 
Петрушевски"-Скопје на име Макриевски Васил, 
Скопје.                                                                (7167) 

         (7190) 
Работна книшка издадена од Тетово на име Фуат 

Халими, Скопје.                                                 (7191) 
Работна книшка на име Гзиме Реџеп, Скопје. (7197) 
Работна книшка на име Куртиши Зулкани, Скопје.

                                                                      (7229) 
Работна книшка на име Димитриевска Гордана, ул. 

"К. Пејчиновиќ" бр. 10-Б, Битола.                   (7250) 
Работна книшка на име Асанов Џеват, ул. "Б. Ка-

ракостев" бр. 156, Велес.                                  (7253) 
Работна книшка издаден-а од  на име Ставрева Га-

бриела, ул. "В. Назор" бр. 26, Велес.          (7254) 
Работна книшка на име Бајрами Неше, ул. "Поток 

Серава" бр. 110, Куманово.                         (7256) 
Работна книшка на име Љубица Лашкоска, Прилеп.

                                                                (7257) 
Работна книшка на име Матлиеска Лилјана, кеј. "8-

ми Ноември" бр. 63, Струга.                         (7258) 
Работна книшка на име Нејази Сељими, с. Липково, 

Куманово.                                                       (7261) 
Работна книшка на име Неждет Јусуфи, Скопје. 
                                                                      (7267) 
Работна книшка на име Кирил Нацевски, Скопје.                                                                       

Индекс бр.205 издаден од Правен факултет-Скопје 
на име Кирков Дејан, Скопје.                   (7070) 

         (7272) 
Работна книшка на име Ѓорѓија  Гочевски, Скопје.

                                                                      (7276) 
Работна книшка на име Алимовски Бедри, Скопје.

                                                                      (7292) 
Работна книшка на име Небија Исламовски, Скопје.

                                                                      (7331) 

Работна книшка на име Фејзула Сефер, с. Д. 
Свиларе, Скопје.                                                 (7438) 

Работна книшка на име Селадин Исмаили, с. Ра-
долишта, Струга.                                                 (7443) 
Работна книшка на име Спахиу Муамед Сани, Гос-

тивар.                                                                 (7444) 
Работна книшка на име Ратко Бакаловски, ул. "Ко-

зара" бр. 17, Битола.                                        (7445) 
Воена книшка име Ивановски Паскал, Скопје. (6855) 
Воена книшка на име Младенов Борче, Скопје. 
                                                                      (7189) 
Свидетелство за 2 година издадено од СУБ "Елисие 

Поповски Марко"-Скопје на име Шпреса Елези, 
Скопје.                                                                 (6876) 

Свидетелство од 8 одделение на име Јованова 
Лидија, Кочани.                                                       (7042) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рушид Билал, 

Штип.                                                                 (7044) 
Свидетелство од 8 одделение на име Цвијовиќ 

Рахела, Струга.                                                       (7045) 
Свидетелство на име Урим Алимовски, Струга. 
                                                                      (7046) 
Свидетелство од 8 одделение на име Митрески Јо-

ванче, Прилеп.                                                 (7047) 

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
гимназијата "Гоце Делчев" на име Кадриу Ерол, 
Куманово.                                                       (7050) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од училиште 

за возрасни "А.С. Макаренко"-Скопје на име Хава  
Асани, Скопје.                                   (7133) 

Свидетелство за степен на стручна подготвеност 
издадено од У Ц "Димитар Влахов"-Скопје на име 
Шкријељ Фетија, Скопје.                                  (7174) 
Свидетелство на име Сељмани Ганимет, Тетово. 
                                                                      (7249) 
Свидетелство на име Илиев Камчо, Радовиш. (7251) 
Свидетелство на име Асановски Џеват, Велес. 
                                                                      (7252) 
Свидетелство од 8 одделение на име Савеска Ол-

гица, Тетово.                                                       (7255) 
Свидетелство на име Рупатоски Рамадан Зејнел, Ве-

лес.                                                                      (7259) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година и диплома на име 

Зумбери Фикрет, с. Слупчане, Куманово.          (7260) 
Свидетелство од 8 одделение на име Кадри Зеќири, 

Куманово.                                                 (7263) 
Свидетелство за завршено средно образование из-

дадено од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Пет-
ровиќ Стефан, Скопје.                                  (7358) 
Индекс бр. 196 издаден од факултет за Физичка 

Култура - Скопје на име Зекири Јахија,Тетово.     (6877)  

Диплома за завршена виша социјална школа на име 
Живановиќ Ненад Гордана, Скопје.          (6946) 
Диплома од средно училиште издадена од "Гоце 

Делчев" на име Кадриу Ерол, с. Слупчане, Куманово.
                                                                      (7061) 
Диплома издадена од ДСУ "Цветан Димов"-Скопје 

на име Петрушевски Драги, Скопје.             (7269) 
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Диплома издадена од ЕМУЗУС "Коце Металец" 

Скопје на име Кирил Нацевски, Скопје.           (7273) 
Диплома за завршено средно образование издадена 

од ССДУ "Димитар Митрев"-Скопје на име Узунска 
Снежана, Скопје.                                    (7409) 
Здравствена книшка на име Постолова Љупка, 

Пробиштип.                                                       (7043) 
Уверение бр. 1642 издадено од Фармацевски факул-

тет - Скопје на име Батковска Ирина, Скопје.       (7089) 
Даночна картичка С. бр.0109265 издадена од Упра-

ва за јавни приходи на име Даов Даниел, Радовиш.                                                                       
         (7062) 

Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име ТП Перла Владо Ќосески, Охрид.     (7065) 
Даночна картичка бр. 4030000403351 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Јони транс, 
Скопје.                                                                 (7168) 
Даночна картичка бр. 4030999369155 издадена од 

Управа за  јавни приходи  Скопје на име Ведрина 
Македонија  Скопје, Скопје.                         (7171) 
Даночна картичка бр. 4030990337587 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Голдмен, Ско-
пје.                                                                      (7186) 
Даночна картичка бр. 4030002435986 издадена од 

Управа за јавни приходи на име ПЕЛА ВК Никола и 
др. ДОО, Скопје.                                                 (7196) 
Даночна картичка бр. 4030992232359 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Емпирија, 
Скопје.                                                                 (7329) 
Даночна картичка бр. 4023993106121 издадена од 

Управа за јавни приходи на име Љупчо Аврамов, с. 
Јаргулица, Радовиш.                                           (7441) 
Решение на име Реџеб Лутфији, с. Челопек, Тетово.

                                                                      (7064) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 
БРОЈ НА ТЕНДЕРОТ: 07-405/1 ДАТУМ: 19.03.2003 

 
ПРЕДМЕТ: Тендер за продажба на македонски  

произведен тутун 
 
Бирото за стоковни резерви ги поканува конкурен-

тните заинтересирани домашни и прекуморски купува-
чи да купат тутун од македонско потекло. 
Следат детални рокови и услови: 
 
СТОКА: 
Македонски (ориентален) ферментиран тутун тип 

�Прилеп�, �Јака�, �Вирџинија� и �Џебел� од родот 
1999 година, домашно преработен во текот на сезоната 
која започнува од јануари 2000 до мај 2000 година. 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 
 
Тип �Прилеп�: 
 

Р. бр. К л а с а Килограми 
1. Уник 1/III сезонски 150.000 
2. Уник 1/III вонсезонски 610.058 
3. Уник БГ 1/III 271.798 
4. Уник 1/IV 797.485 
5. Уник КП 13.995 
6. Уник III 384.544 
7. Уник IV Класа 56.065 
 ВКУПНО: 2.283.945 

Тип �Јака�: 
 

Р. бр. К л а с а Килограми 
1. Уник 1/III вонсезонски 118.364 
2. Уник БГ 1/III 129.890 
3. Уник 1/IV 259.048 
4. Уник III 10.690 

 ВКУПНО: 517.992 
 
 
Тип �Џебел�: 
 

Р. бр. К л а с а Килограми 
1. Уник III 145.403 
 
 
Тип �Вирџинија�: 
 

Р. бр. К л а с а Килограми 
1. Уник I класа 55.930 

 СЕ ВКУПНО: 3.003.270 
 
Со нормална влага за експедиција на тутуните. 
 
ПАКУВАЊЕ: 
Во тонга бали чија тежина е согласно светските нор-

мативи во зависност од типот и класата на тутуните. 
 
ИСПОРАКА: 
Во рок од 30 дена од датумот на прием на прифат-

лив акредитив, според наведените рокови и услови. 
 
УСЛОВИ НА ТРАНСПОРТ: 
Понудените цени за купување да бидат искажани: 
- Без транспорт; 
- Со транспорт до дестинацијата на купувачот; 
- Со транспорт до пристаниште во Солун. 
 
ПЛАЌАЊЕ: 
Со неотповиклив документиран акредитив прика-

жувајќи ја целосната вредност со 5% толеранција во 
корист на Бирото за стоковни резерви. 
Акредитивот треба да е од првокласна банка од 

светски размери, неотповиклив, пренослив, разменлив, 
делив кој овозможува делумна испорака и претовар и 
за кој ќе треба да се извести Бирото за стоковни резер-
ви во рок од 10 работни дена од датумот на прием на 
поединечната понуда од Бирото за стоковни резерви 
преку нашата овластена банка во Република Македони-
ја, Народна банка на Република Македонија. 

 
КВАЛИТЕТ И ИНСПЕКЦИЈА: 
Квалитетот и тежината се конечни на пристаниште-

то за утовар. 
Квалитетот на стоките според сертификатот изда-

ден од Јавната научна установа Институт за тутун - 
Прилеп, ул. �Кичевски пат� б.б., Прилеп. 
Сепак доколку се побара може да се договори инс-

пекција за квалитет од страна на меѓународна реноми-
рана агенција, номинирана од страна на купувачот на 
трошок на купувачот. По испораката нема да се одобри 
или прифати рекламација за квалитетот. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ: 
Осигурувањето треба да го обезбеди купувачот. 
Треба да се овозможи делумна испорака. 
Продавачот и купувачот ќе бидат одговорни да ги 

задоволат барањата за извоз и увоз во нивните земји. 
Сите банкарски трошоци надвор од Република Ма-

кедонија ќе бидат на сметка на купувачот. 
Ќе се применуваат вообичаените услови за виша 

сила. 
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Доколку има спор тој ќе се решава во арбитражни-

от суд во Париз во согласност со правилата на меѓуна-
родната трговска комора I.С.С. 

 
ВАЖНОСТ: 
Понудата треба да се достави до 18,00 часот сред-

ноевропско време на 03.04.2003 година. 
 
ПОНУДИТЕ ТРЕБА ДА ВКЛУЧУВААТ: 
- Количини, типови и класи на тутун; 
- Период на испорака; 
- Цени без транспорт, франко магацин на утовар, 

цени на франко натоварено на брод (F.O.B.) во Солун и 
цена со возарина (CIF); 

- Испорака во дел, товар на брод големо или контеј-
нер; 

- Прифаќање на сите други услови наведени во овој 
документ за тендер. 
Вашата понуда која го опфаќа горенаведеното тре-

ба да се поднесе во затворен коверт обележан со: �ПО-
НУДА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ТУТУН�, 
до Бирото за стоковни резерви - Скопје, ул. �Орце Ни-
колов� бр. 71, 1000 - Скопје, Република Македонија, 
тел. + 389 2 116-249; Факс: + 389 2 298-273, E-mail: 
birostokrez@mt.net.mk, или лично најдоцна до 
03.04.2003 година. 
Продавачот го задржува правото да ја прифати или 

одбие целосно или делумно секоја понуда без наведу-
вање на причината за неговата одлука. 

 
Биро за стоковни резерви 

 
 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
MINISTRY OF FINANCE 

COMMODITY RESERVES BUREAU 
 

TENDER No: 07-405/1 DATE: 19.03.2003 
 
 

SUBJECT: Global tender for sale of tobacco produced  
in Macedonia 

 
Commodity Reserves Bureau invites competitive 

interested domestic and overseas purchasers to purchase 
tobacco of macedonian origin. The deadlines and 
conditions are as follows: 

 
 
GOODS: 
Macedonian (oriental) fermented tobacco, types 

"Prilep", "Jaka", "Virdzinija" and "Dzebel" from the 1999 
crops, domestically processed during the season 
commencing in January 2000 and lasting until May 2000. 

 
SPECIFICATIONS: 
 
 
Type "Prilep" 
 

No. Class Kilograms 
1. Unik 1/III seasonal 150.000 
2. Unik 1/III off-seasonal 610.058 
3. Unik BG 1/III 271.798 
4. Unik 1/IV 797.485 
5. Unik KP 13.995 
6. Unik III 384.544 
7. Unik IV Class 56.065 
 TOTAL: 2.283.945 

Type "Jaka" 
 

No. Class Kilograms 
1. Unik 1/III off-seasonal 118.364 
2. Unik BG 1/III 129.890 
3. Unik 1/IV 259.048 
4. Unik III 10.690 
 TOTAL: 517.992 

 
 
Type "Dzebel" 
 

No. Class Kilograms 
1. Unik III 145.403 
 
 
Type "Virdzinija" 
 

No. Class Kilograms 
1. Unik I class 55.930 
 OVERALL TOTAL: 3.003.270 

 
With a normal moisture for tobacco expedition. 
 
PACKAGING: 
In tong balas the weight of which is according to the 

world norms depending on the type and class of tobacco. 
 
DELIVERY: 
Within 30 days from the day a satisfactory letter of 

credit is received, following the determined deadlines and 
conditions. 

 
TRANSPORTATION CONDITIONS: 
The offered purchasing prices should be presented in 

the following manner: 
- Transport exclusive; 
- Including the transport to the purchaser`s destination; 
- Including the transport to Thessalonica port. 
 
PAYMENT: 
By irrevocable documented letter of credit indicating 

the overall amount with 5% tolerance for the benefit of the 
Commodity Reserves Bureau. 

The letter of credit should be from a first class bank, 
recognized world wide, irrevocable, transferable, 
exchangeable, separable that provides partial delivery and 
re-load and for which the Commodity Reserves Bureau 
will have to be informed within 10 business days from day 
the individual bid is received by the Commodity Reserves 
Bureau through our authorized bank in the Republic of 
Macedonia, the National Bank of the Republic of 
Macedonia. 

 
QUALITY AND INSPECTION: 
The quality and the weight are final at the loading port. 
The qulality of the goods is determined according to the 

certificate issued by the Public scientific institution - 
Tobacco Institute - Prilep, "Kicevski Pat" b.b., Prilep. Still, if 
it is required, it can be agreed to arrange quality inspection 
by an international renowned agency, nominated by the 
purchaser at the expense of the purchaser. After the delivery, 
a complaint regarding the quality will not be approved. 

 
GENERAL CONDITIONS: 
The purchaser should provide insurance. 
Partial delivery should be provided. 
The seller and the purchaser will be responsible to meet 

export and import requirements in their respective 
countries. 
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All banking expenses outside the Republic of 
Macedonia will be at the expense of the purchaser. 

The usual conditions for force majeure will be applied. 
Should there be a conflict it will be solved in the Court 

of Arbitration in Paris in accordance with the rules of the 
International Chamber of Commerce. 

 
VALIDITY: 
The bid should be valid until 6.00 p.m. Central 

European Time on 03.04.2003. 
 
THE BIDS SHOULD INCLUDE: 
- Quantities, types and classes of tobacco. 
- Delivery period. 
- Transport exclusive prices, ex-work for Prilep, Veles 

and Skopje, F.O.B. in Thessalonica and CIF. 
- Partial delivery, ship load, bulk load or container. 
- Acceptance of all conditons listed in this bidding 

document. 
Your bid that meets the above-mentioned should be 

submitted in a sealed envelope marked with "BID FOR 
PURCHASING MACEDONIAN TOBACCO", to the 
Commodity Reserves Bureau - Skopje, 71 "Orce Nikolov" 
Street, 1000 Skopje, the Republic of Macedonia, tel: ++ 
389 2 116-249; fax: ++ 389 2 298-273, e-mail: 
birozastokrez@mt.net.mk, or personally, by 03.04.2003. 

Commodity Reserves Bureau retains the right to either 
accept or reject fully or partially each bid without 
indicating the reason for the decision.  

Commodity Reserves Bureau 
                                         Director,  

                        Petar Mirceski 
___________ 

 
Врз основа на член 17 и 19 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02) и Одлуката бр. 02-2628/1 од 20.03.2003 година, 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија - Подрачна Единица Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2003 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач е Јавното претпријатие за стопани-

сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија - Подрачна Единица Скопје, ул. �Орце Нико-
лов� бр. 138, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: Изведба на дел од улица 
�1� и дел од улица �7� со паркинг за станбен објект Б-
14, УЕ-18, во населба �Стар Аеродром� - Скопје. 

1.3. Опис, количество и технички карактеристики 
дадени се во тендер документацијата. 
Документацијата може да се подигне во ЈП за 

ССДП на РМ - Подрачна Единица Скопје, барака бр. 3, 
соба бр. 306, секој работен ден од 8 до 14 часот. Изно-
сот на надоместокот што треба да се плати при подига-
ње на документацијата изнесува 1.000,00 денари и 
истиот е неповратен. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за ваков вид на дејност. 

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Вкупна цена во денари за извршување на набавка-

та во која треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на 
понудувачот до пуштање во употреба на објектот. 

2.3. Цена по позиции изразена во денари за секоја 
позиција од предмерот. 

2.4. Начин на плаќање. 
2.5. Референтна листа, кадровска и техничка опре-

меност. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕТНАЦИЈА 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет издаден од Централен ре-

гистар (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација (оригинален примерок или копија завере-
на од нотар). 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар) и 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки (оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар). 
Документите да не бидат постари од 6 (шест) месе-

ци (освен за точка 3.1.). 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена за изведба на работите 80 бода; 
4.2. Кадровска-техничка опременост и 
        референтна листа     15 бода; 
4.3. Начин на плаќање     5 бода.  
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија - Подрачна Единица Скопје, ул. �Орце Нико-
лов� бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, 
препорачано по пошта, со предавање во архивата на 
набавувачот или со предавање на комисијата на лице 
место, но најдоцна до денот и часот на јавното отвора-
ње на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ЈП 
за ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул �Орце Николов� бр. 
138, барака 4 во мала сала. 

5.4. Рок за поднесување на понудите е до 10.04.2003 
година во 10 часот. 

5.5. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендер документацијата нема да бидат разг-
ледувани. 

 
6. РОКОВИ 
Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

10.04.2003 година во 10 часот во просториите на ЈП за 
ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 138 
барака 4 во мала сала - Скопје, во присуство на пре-
ставниците на понудувачите. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки при А.Д. �Електростопанство на Ма-
кедонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-49/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА НАБАВКА НА ДРВЕНИ СТОЛБОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик е АД �Еле-

ктростопанство на Македонија�, со седиште на ул. �11 
Октомври� Скопје, за потребите на сите придружници 
при АД Електростопанство на Македонија. 

1.2. Предмет на набавката се: црно импрегнирани 
дрвени столбови со следните должини и количини: 

- Столб дрвен   8 м      75 парчиња х 0,22=16,5 м3 

- Столб дрвен   9 м        855 парчиња х 0,28=239,4 м3 

- Столб дрвен 10 м        690 парчиња х 0,34=234,6 м3 

- Столб дрвен 11 м        380 парчиња х 0,40=152,0 м3 

- Столб дрвен 12 м      595 парчиња х 0,47=279,65 м3 
______________________________________________________________________ 
                                                                              ВКУПНО: 922,15м3 
1.3. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спро-

веде со јавно отворање согласно Законот за јавни наба-
вки, (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

 1.4. Понудата мора да се однесува на целокупниот 
обем на набавката. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба задолжително да содржи: Про-

изводител, вид на дрво, вид и производител на импрег-
нацијата, единечна цена по парче и по метар кубен, ка-
ко и вкупна вредност на понудата на паритет ДДП По-
дружница (на територија на цела Македонија, со сите 
давачки) изразена во МКД, и со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 
странска конвертибилна валута. При одлучувањето, до-
говарањето и странска конвертибилна валута. При од-
лучувањето, договарањето и реализацијата на набавка-
та ќе се применува берзански курс. 

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот на плаќање 
- само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање. 

2.4. Со оглед на тоа дека испораките ќе бидат сук-
цесивни, врзано со потребите на Набавувачот, како и 
водејќи сметка дека ќе биде неопходно да се врши тех-
нички прием на столбовите од страна на стручна Коми-
сија на Набавувачот, потребно е сите понудувачи одна-
пред да ја прифатат динамиката на Набавувачот која ќе 
биде дефинирана при склучувањето на Договорот. 

2.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р.Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 46 од Законот за јавни набавки) 

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавните наба-
вки. Странско правно или физичко лице, треба да до-

стави ревизорски извештај од странска реномирана ре-
визорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација. 

3.3. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.5. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста на испораки од ваков тип. 

3.6. Целокупната документација, освен ревизорски-
от извештај треба да е оригинална или заверени копии 
верни на оригиналот и не постари од 6 месеци. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
- цена    50 бодови, 
- квалитет   30 бодови, 
- начин на плаќање  20 бодови. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија�, (Комисијата за јавни набавки), ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место на де-
нот на отворањето на понудите на ден 16.04.2003 г. во 
11 часот во административната зграда на АД �ЕСМ� на 
ул. �11 Октомври� бр. 9. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, и оние кои не се изработени според бара-
њето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во ова барање, 
нема да се разгледуваат. 

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

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки  во Акционерското Друштво �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-76/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА  ДЕЛОВНА 2003 ГОДИНА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Корисникот на услуги по јавниот повик бр. 01-

76/2003 е  А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди за 
услуги на осигурување за деловната 2003 година и тоа: 
Осигурување од основни ризици 
1. Осигурување од опасности од провална кражба и 

разбојништво. 
2. Осигурување на моторни возила од одговорност за 

штети причинети на трети лица. 
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3. Осигурување на електронски сметачи, процесори 
и слични уреди, за потребите на А.Д. �ЕСМ� во се спо-
ред тендер документација. 

1.3. Корисникот на услуги, договорите за осигурува-
ње и нивната реализација ќе ги спроведува централно, 
преку стручните служби во својата Дирекција. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за осигурителна дејност. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.6. Набавувачот го задржува правото понудените 
услуги да ги подели на двајца или повеќе понудувачи, 
по поединечни видови на осигурување и вкупно. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ТЕНДЕР ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Комплетната тендер документација заинтереси-

раните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 11 часот при што 
треба да приложат: 

2.2.1.Доказ за уплатени 1.000,00 МКД, уплатени 
на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. �ЕСМ�, 
Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на 
Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е 
уплатата. 

2.2.2. Решение за упис во трговскиот регистар. 
2.2.3. Изјава со која понудувачот се обврзува сите 

податоци, кои ги добил од корисникот на услугата како 
тендер документација да ги чува како деловна тајна, а 
истите може да ги користи само како основа за израбо-
тка на предметната понуда.  

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудувачот не мора да даде понуда за цело-

купниот обем на набавката но понудата мора да е 
комплетна по единечни видови на осигурување. 

3.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост 
табелите кои се доставуваат како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена 
на целокупниот обем на услугата по поединечни видо-
ви на осигурување. Сите цени треба да се изразени во 
МКД. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.5. Понудата треба да има рокот на важност од нај-

малку 60 дена. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази законските 

прописи на услугите, при што тие треба да се во сог-
ласност со законските прописи во Република Македо-
нија и со меѓународните законски прописи кои се при-
фатени во Републиката. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. 
 Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачите не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави дозвола за осно-
вање и работа (член 13 став 1 од Законот за осигурува-
ње - �Службен весник на РМ� бр. 35 од 07.05.2001 го-
дина). 

4.5. Понудувачот треба да достави акт за основање 
(член 19 од Законот за осигурување - �Службен весник 
на РМ� бр. 35 од 07.05.2001 година). 

4.6. Понудувачот треба да достави Решение за упис 
во трговскиот регистар (член 23 став 4 од Законот за 
осигурување - �Службен весник на РМ� бр. 35 од 
07.05.2001 година). 

4.7. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.8. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорски извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
5.1. Висина на премија - 35 поени; 
5.2. Начин на плаќање на премијата - 20 поени; 
5.3. Начин на исплата на оштетно побарување - 20 

поени; 
5.4. Право и висина на попусти во годишен позити-

вен технички и финансиски резултат - 25 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.04.2003 година во 11 часот, во просториите на 
А.Д. �Електростопанство на Македонија�, ул �11 
Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала  за соста-
ноци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јавни 
набавки во Јавното претпријатие �Стрежево� - Битола, 
објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ НА ПРЕХРАНБЕ-
НИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЛТЦ �ПЕ-

ЛИСТЕР� - С. НИЖО ПОЛЕ И РЕСТОРАН  
�ДОВЛЕЏИК� 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател: ЈП �Стрежево� - Битола 
1.2. Предмет на набавката: 
А-месо и месни производи, сувомеснати производи 

и замрзната риба, 
Б- алкохолни и безалкохолни пијалаци и напитоци, 



25 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 63 
 
В-кондиторски производи, житни производи, гра-

динарски производи, млеко и млечни производи, сла-
долед, 
Г-хемиска стока и инвентар за угостителска употре-

ба и хотелско работење, 
- за сите наведени точки по приложена специфика-

ција. 
1.3. Рок и место на извршување на предметот на на-

бавката: франко магацините на рестораните на Прет-
пријатието. 

1.4. Примерок од  Спецификацијата од точка 1.2. 
Нарачателот ќе достави на повик од секој  заинтереси-
ран понудувач. 

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица. 

1.6. Рокот за поднесување на понудата е 15 дена од 
денот на објавувањето. 

1.7. Со најповолниот понудувач нарачателот ќе 
склучи рамковен договор. 

1.8. Понудите јавно ќе се отвораат на ден 
14.04.2003 г., во 11 часот во просториите на дирекција-
та на ЈП �Стрежево� - Битола, при што претставниците 
на понудувачите на комисијата треба да и достават 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи - името, адресата 

и седиштето на понудувачот, цена со пресметан данок, 
како и да се наведе начинот на плаќање: компензација-
вирман. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок потпишан од страна на овластено лице на по-
нудувачот. 

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се 
должни да достават: 

- Извод од регистрација на дејноста - уписот во тр-
говскиот регистар; 

- Доказ за финансиската и економската способност 
во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки; 

- Изјава дека понудувачот не е под стечај потпиша-
на од одговорното лице на понудувачот, како и дека не 
му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење 
на дејност. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (- во согласност со член 27 од Законот 
за јавни набавки) 

- цена,  
- квалитет, 
- начин на плаќање: готовинско, компензација, од-

ложено плаќање и 
- рок на испорака. 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и 

оние кои не се изработени согласно условите и барање-
то нема да бидат разгледувани. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда во дел или за  целата набавка. 

5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП �Стре-
жево� - Битола, бул. �1-ви Мај�  бб, Битола. 

5.4. Дополнителни информации на тел: (047) 224-
739 и 224-068 и 224-354. 

Комисија за јавни набавки 
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