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З А К О Н 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се утврдуваат мерките и дејствијата 
за откривање и спречување на перење пари, како и ор-
ганизирањето и контролата за нивната примена. 

Член 2 
Мерките и дејствијата за откривање и спречување 

на перење пари ги преземаат правни и физички лица 
кај активности поврзани со вложувањето, кредитира-
њето, замената, трансферот и други трансакции со па-
ри, како и кај склучувањето правни работи со кои се 
стекнува имот и други форми на располагање со пари 
или имот, кои можат да се користат за перење пари. 

Дефиниции 
Член 3 

Одделни изрази употребувани во овој закон го 
имаат следново значење: 

1. "Перење пари" се смета секое дејствие на: 
(а) замена или трансфер на имот со цел да се прик-

рие или сокрие незаконското потекло на тој имот; 
(б) прикривање или преправање на вистинската 

природа, извор, локација, употреба и пренесување на 
имотот стекнат на незаконит начин; 

(в) стекнување, поседување или употреба на имот 
од било кое лице за кое се знае или можело да се знае 
дека таквиот имот потекнува од криминални актив-
ности и 

(г) пуштање во оптек, растурање и користење на 
противправно стекнати пари за вршење на законски 
дозволена дејност или за стекнување имот на законит 
начин. 

2. "Приход од криминална активност" се смета се-
кој имот или економска добивка која е непосреден 
или посреден производ од извршување на криминална 
активност. 

3. "Имот" претставува сопственост од секаков вид, 
материјална или нематеријална, подвижна или непод-
вижна, телесна или бестелесна, обезбедена со неза-
конски стекнати пари, како и јавни исправи, правни 
документи или други видови легални документи за 
сопственост на имот во пишан или во електронски об-
лик. 

4. "Финансиска институција" е правно лице кое из-
вршува една или повеќе активности во врска со при-
бирање на депозити, одобрување кредити, девизно ва-
лутни работи, издавање на парични картички, економ-
ско-финансиски консалтинг, финансиски лизинг, фак-
торинг, работи во врска со осигурување, работи со 
хартии од вредност за своја сметка на коминтентот чу-
вање, управување со хартии од вредност и предмети 
од благородни метали и други финансиски активности 
утврдени со закон. 

5. "Клиент" се смета секое правно или физичко 
лице кое во свое име и за своја сметка или во свое име 
и за туѓа сметка или во туѓо име и за туѓа сметка, вр-
ши работи поврзани со вложување, кредитирање, за-
мена, трансфер и други трансакции со пари, како и 
кое учествува во склучувањето на правни работи со 
кои се стекнува имот и други видови на располагање 
со пари или имот. 

6. "Пари" се метални и книжни пари што врз осно-
ва на законот се во оптек во Република Македонија 
или во странска држава, како и други средства за пла-
ќање. 

7. "Поврзани трансакции" се сметаат повеќе по-
себни трансакции во помали износи кои се повторува-
ат во период од една година. 

Член 4 
Дејствијата од член 3 точка 1 на овој закон можат 

да се извршат со сторување, односно несторување, 
преземање, односно непреземање на конкретни дејс-
твија. 

За да може да биде искористено како основа за 
постапка во смисла утврдување одговорност за пере-
ње пари, делото сторено во странство мора да биде 
предвидено како кривично дело и според законите на 
земјата во која е сторено и според законите на Репуб-
лика Македонија. 

II. ДИРЕКЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

Член 5 
За прибирање, обработување, анализа и чување на 

податоците добиени од субјектите кои се обврзани за 
преземање мерки и дејствија за откривање и спречува-
ње на перење пари, се основа Дирекција за спречува-
ње на перење пари (во натамошниот текст: Дирекци-
ја), како орган во состав на Министерството за финан-
сии. 

Директорот на Дирекцијата го именува Владата на 
Република Македонија за период од четири години, на 
предлог на министерот за финансии. 

Мандатот на директорот завршува: 
- по истек на четири години од денот кога е имену-

ван; 
- во случај на смрт; 
- во случај на негова оставка и 
- во случај на отповикување. 



Стр. 4388 - Бр. 70 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 5 септември 2001 

Директорот може да биде отповикан, во врска со 
став 3 алинеја 4 од овој член: 

- во случај кога е осудуван за кривично дело со 
правосилна судска пресуда; 

- кога од страна на судот му е изречена мерка заб-
рана за вршење на дејност на раководно лице во ин-
ституцијата; 

- во случај на долготрајна тешка болест која го 
спречува во извршувањето на своите обврски и 

- ако ја изгубил деловната способност. 
Дирекцијата, во спроведување на мерките за от-

кривање и спречување на перење пари, соработува со: 
Министерството за внатрешни работи, Јавното обви-
нителство, Царинската управа, Народната банка на 
Република Македонија и други државни органи, како 
и меѓународните институции за борба против перење-
то пари. 

Податоците кои се доставуваат до Дирекцијата 
претставуваат службена тајна. 

III. МЕРКИ И ДЕЈСТВИЈА ЗА ОТКРИВАЊЕ И 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И СУБЈЕК-

ТИТЕ КОИ ГИ ПРЕЗЕМААТ 

Мерки и дејствија за откривање и спречување 
на перење пари 

Член 6 
Мерки и дејствија за откривање и спречување на 

активности поврзани со перење пари, кои ги презема-
ат правни и физички лица, се: 

- идентификација на клиенти (запознај го својот 
клиент); 

- следење на одредени трансакции; 
- собирање, чување, доверливост и доставување на 

податоци за трансакции и 
- воведување на внатрешни програми за спречува-

ње на перење пари. 

Член 7 
Мерките и дејствијата за откривање и спречување 

на перење пари од член 6 на овој закон, се однесуваат 
на сите активности кои се преземаат при вршење на од-
редено занимање, професија или дејност во случаи на: 

- прием и подигање на парични депозити; 
- сите видови вложувања и трансакции; 
- сите видови и начини на трансфери на пари; 
- користење на платежни и кредитни картички; 
- посредништво, лизинг или замена; 
- склучување на правни работи со кои се стекнува 

имот; 
- купување и наплата на побарувања; 
- осигурување и реосигурување; 
- готовинско плаќање и 
- други видови на располагање со пари или имот, 

кои можат да се користат за перење пари. 

Субјекти кои ги преземаат мерките и дејствијата 
за откривање и спречување на перење пари 

Член 8 
Субјекти кои имаат обврска да ги преземаат мерките 

и дејствијата за спречување и откривање на перење пари 
предвидени со овој закон се правни и физички лица, како 
и службени и одговорни лица во правните лица кои вр-
шат активности поврзани со вложување, кредитирање, 
замена, трансфер и други трансакции со пари (во ната-
мошниот текст: субјекти). 

Субјекти, во смисла на став 1 од овој член, се и прав-
ни и физички лица кои вршат работи поврзани со склу-
чувањето на правни работи со кои се стекнува имот и 
други видови располагање или управување со пари или 
имот, а кои можат да се користат за перење пари. 

Под субјекти, во смисла на став 1 од овој член, се сме-
таат и други правни лица, трговци поединци, претприе-
мачи и физички лица кои вршат дејност на промет со 
недвижности, промет со уметнички дела, антиквитети и 

други предмети за широка потрошувачка од поголема 
вредност, промет со акцизни стоки, работи во врска со 
издавање на платежни и кредитни картички, обработка 
и промет со благородни метали, скапоцени камења, пат-
нички и туристички агенции, како и други дејности. 

Под субјекти, во смисла на став 1 од овој член, се сме-
таат и други организации, политички партии и здружени-
ја на граѓани и фондации. 

Член 9 
Обврската за преземање на мерките и дејствијата 

за спречување на перење пари предвидени со овој за-
кон, останува и во случај кога субјектите од член 8 на 
овој закон се несолвентни или во постапка на стечај. 

Обврските предвидени со став 1 на овој член се од-
несуваат и на претставништвата, подружниците, фи-
лијалите и деловите на субјектите од член 8 на овој за-
кон регистрирани во земјата и во странство. 

Идентификација на клиентите 

Член 10 
Субјектите од член 8 на овој закон се должни да го 

утврдуваат идентитетот на клиентите при вршењето 
на трансакција или воспоставување на друг облик на 
деловен или договорен однос. 

Финансиски институции го утврдуваат идентите-
тот и адресите на нивните клиенти и пред отворањето 
на сметка или штедна книшка; прием на чување на ак-
ции, обврзници или други хартии од вредност; овозмо-
жување на користење на сефовите; управувањето со 
имотот или ефектуирање или прием на уплата во име 
на трето лице. 

Во осигурителните работи утврдувањето на иден-
титетот на клиентите се врши во случаи кога се рабо-
ти за склучување на осигурителни полиси за осигуру-
вање на живот и неживотно осигурување. 

Член 11 
Идентитетот на физичкото лице се утврдува со 

поднесување на оригинален и официјален документ 
(лични исправи) чие важење не е истечено, или заве-
рен препис, кој содржи фотографија на лицето. 

Од документот од кој се задржува копија, се утвр-
дува име, презиме, место и адреса на живеалиште или 
пребивалиште, единствен матичен број и број на лич-
ната исправа и органот што ја издал. 

Идентитетот на странско физичко лице се утврду-
ва врз основа на податоците наведени во неговата пат-
на исправа во оригинал или заверен препис. 

Идентитетот на правното лице се утврдува со под-
несување на оригинал или заверен препис од судска 
регистрација, како и документ дека ги исполнува усло-
вите за вршење на платен промет во моментот на 
идентификацијата. 

Од поднесената судска регистрација од која се пра-
ви копија се утврдува седиштето и даночниот број на 
правното лице. 

Во случаи кога клиентот е лице кое не подлежи на 
судска регистрација, утврдувањето на идентитетот се 
врши со обезбедување на оригинал или заверен пре-
пис од документот за негово основање или упис на 
името, односно називот, адресата или седиштето и деј-
носта. 

Работоводниот орган, вработените и претставни-
ците ополномоштени за влегување во деловен однос 
во име на трето лице ги приложуваат документите на-
ведени во ставовите 2 и 3 од овој член, како и доку-
ментите кои го потврдуваат идентитетот и адресата 
на ополномоштувачот. 

Член 12 
Субјектите се должни да го утврдуваат идентите-

тот на клиентот при готовинска трансакција во вред-
ност над 10.000 ЕВРА во денарска противвредност на 
денот на вршење на трансакцијата, без оглед во каква 
валута е направена или изразена. 
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Утврдувањето на идентитетот на клиентот се вр-
ши и во случаи кога се работи за неколку поврзани 
трансакции кои заедно ја надминуваат вредноста од 
10.000 ЕВРА во денарска противвредност на денот на 
вршење на трансакцијата. 

Субјектите се должни да го утврдуваат идентите-
тот на клиентот и при други трансакции, вклучувајќи 
ги и оние чија вредност е помала од 10.000 ЕВРА во 
денарска противвредност на денот на вршење на 
трансакцијата, доколку постои основа за сомневање 
за перење пари. 

Член 13 
Царинската управа задолжително го евидентира 

секое внесување и изнесување на готови пари преку 
царинската линија на Република Македонија, кое го 
надминува со закон дозволениот максимум. 

Внесувањето на готови пари преку царинската ли-
нија на Република Македонија над 10.000 ЕВРА, се 
пријавува до Дирекцијата, доколку постои сомневање 
во намерата за внесување. 

При евидентирањето од став 1 на овој член Царин-
ската управа задолжително прибира податоци за: 

- идентитетот на лицето кое за себе или за друг вр-
ши внесување или изнесување на пари и 

- местото и времето на преминување на царинска-
та линија. 

Идентификација на ополномоштувачот 

Член 14 
Доколку трансакцијата од член 10 став 1 на овој 

закон се врши во име на трето лице, субјектите се дол-
жни да го утврдуваат идентитетот на лицето кое што 
ја врши трансакцијата. 

Доколку не е сигурно дали клиентот дејствува во 
свое име или во име на трето лице, финансиската ин-
ституција ќе бара информација за утврдување на иден-
титетот на носителот на правата, односно на странка-
та во чие име дејствува клиентот (ополномоштува-
чот). 

Ако и после проверката постојат и понатаму сом-
невање за вистинскиот идентитет на носителот на 
правата (ополномоштувачот) деловниот однос се пре-
кинува без одложување кога е тоа можно, со обврска 
субјектите да ги пријават сомневањата. 

Посебно следење на одредени трансакции 

Член 15 
Кога трансакцијата се спроведува во невообичаени 

околности или кога постои сомневање дека навидум 
нема економска и правна оправданост, финансиската 
институција е должна покрај утврдувањето на иденти-
тетот на учесниците во трансакцијата да побара ин-
формации и за текот на целата трансакција вклучувај-
ќи ја и крајната дестинација на парите, како и целта 
на трансакцијата и идентитетот на вклучените страни. 

Финансиската институција во случаите од став 1 на 
овој член подготвува и доставува писмен извештај до 
дирекцијата, кој ги содржи сите релевантни информа-
ции во врска со трансакцијата и идентитетот на учес-
ниците во трансакцијата. 

Чување на податоци 

Член 16 
Субјектите се должни податоците обезбедени врз 

основа на овој закон да ги чуваат најмалку пет години 
по извршената трансакција, односно сметано од пос-
ледната трансакција кога се работи за повеќе трансак-
ции кои сочинуваат една целина или најмалку пет го-
дини од денот на престанокот на важењето на догово-
рите. 

Податоци за клиент со кој е воспоставен подолгот-
раен деловен однос, во смисла на овој закон, се чуваат 
најмалку пет години од денот на престанокот на де-
ловниот однос. 

Царинската управа е должна да ги чува сите пода-
тоци за внесување или изнесување на пари преку ца-
ринската линија најмалку пет години од денот на извр-
шениот пренос. 

Доверливост на податоците 

Член 17 
Податоците обезбедени врз основа на овој закон 

се доверливи и можат да се користат единствено за от-
кривање и спречување на перење пари. 

Податоците од став 1 на овој член кои се доставу-
ваат на Дирекцијата, не се сметаат за повреда на до-
верливоста на истите. 

Вработените во субјектите кои имаат обврска да 
преземаат мерки и дејствија за откривање и спречува-
ње на перење пари, согласно со овој закон, не смеат да 
ги користат личните податоци од досиејата на клиен-
тите за други цели, освен за спроведување на актив-
ностите наменети за откривање и спречување на пере-
ње пари. 

Субјектите и нивните вработени не смеат да го из-
вестат клиентот или трето лице за доставувањето на 
податоците до Дирекцијата или за други мерки и дејс-
твија преземени врз основа на овој закон. 

Доставување на податоци 

Член 18 
Субјектите собраните податоци, информации и до-

кументи за извршените трансакции се должни да ги 
доставуваат до Дирекцијата. 

Министерот за финансии пропишува кои инфор-
мации и документи се доставуваат по барање на Ди-
рекцијата, а кои задолжително. 

По исклучок, по барање на други државни или суд-
ски органи или овластени лица од нив одговорни за 
откривање и сузбивање на кривични дела на перење 
пари, податоците, информациите и документите од 
став 1 на овој член се доставуваат и до истите. 

Лицата од кои се бара да достават информации 
или документи, или било кое лице има сознание не мо-
же да разменува таква информација или документ со 
ниедно физичко или правно лице освен со овластени-
те лица наведени во став 3 од овој член. 

Доставените податоци, информации и документи 
до Дирекцијата за спречување на перење пари се ко-
ристат исклучително за обработка и анализа. 

Програми за спречување на перењето пари 

Член 19 
Финансиските институции се должни да изготват 

програми за заштита од перењето пари со кои ќе се 
обезбеди: 

(а) централизација на податоците за идентитетот 
на клиентите, носителите на права, ополномоштени-
те, овластените застапници и ополномоштувачите, ка-
ко и на податоците за сомнителните трансакции; 

(б) именување на одговорни лица во финансиската 
институција кои ќе се грижат за спроведувањето на 
програмата од врвно менаџерско ниво, како и во секој 
организационен дел; 

(в) постојана обука на одговорните лица и други 
вработени во финансиската институција и 

(г) инструменти за внатрешна проверка на спрове-
дувањето на мерките и дејствијата кои се преземаат за 
примена на овој закон. 

Член 20 
Правните и физички лица кои во рамките на свое-

то занимање или професија вршат размена на валута 
(менувачки работи) се должни да обезбедат: 

(а) утврдување на идентитетот на клиентот пред 
секоја трансакција која вклучува сума поголема од 
5.000 ЕВРА во денарска противвредност и 
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(б) копија од официјален оригинален документ или 
заверен препис чие важење не е истечено и кој содржи 
фотографија на лицето за трансакција која е спроведе-
на во новообичаено и непредвидено сложени услови, 
како и податоци за природата на трансакцијата. 

Податоците од став 1 на овој член да се забележат 
по хронолошки редослед во нумериран регистар пот-
пишан од овластениот менувач на менувачницата. 

Регистарот задолжително се чува најмалку три го-
дини од последната заведена трансакција. 

Член 21 
Приредувачите на игри на среќа во играчници (ка-

зина) во рамките на своето работење треба да обезбе-
дат: 

а) книговодствена евиденција која се чува најмал-
ку три години и 

б) утврдување на идентитетот на учесниците во иг-
рата кои купиле, донеле со себе или размениле чипови 
или жетони во вредност поголема од 5.000 ЕВРА. 

Податоците за утврдениот идентитет на учесници-
те во игрите, како и податоците за извршената разме-
на на вредносните жетони или пари се водат во нуме-
риран регистар потпишан од овластениот администра-
тивен службеник на казиното. 

Регистарот кој се води задолжително се чува нај-
малку пет години од последниот заведен податок за 
учесникот, односно размената на вредносните жетони 
или пари. 

Известувања по прием на податоци 
Член 22 

Дирекцијата го известува субјектот за приемот на 
податоци во рок од 24 часа по приемот. 

Доколку доставените податоци по оцена на Дирек-
цијата се недоволни, таа може по телефон, факс или 
на друг соодветен начин да побара и дополнителни ин-
формации. 

Дирекцијата редовно, а најмалку еднаш годишно 
ги известува субјектите кои ги доставиле податоците 
согласно со овој закон за извршените проверки. 

Ако Дирекцијата од проверката на податоците ут-
врди дека постои основано сомневање за сторено кри-
вично дело за перење пари, должна е за тоа да ги из-
вести надлежните државни органи. 

Судовите и другите органи се должни да ја извес-
тат Дирекцијата за покренување постапка за кривич-
но дело поврзано со перење пари. 

Член 23 
Дирекцијата ги прима, анализира и обработува до-

биените податоци и извештаи. Нејзините службеници 
се должни да ја зачуваат тајноста на добиените пода-
тоци и информации, кои не можат да се искористат за 
други цели, освен за целите утврдени со овој закон. 

Пристап до информации 

Член 24 
Дирекцијата може да бара податоци и документа-

ција од сите државни органи или други правни или фи-
зички лица, во рамките на анализата спроведена по 
извештај за сомнителни трансакции. 

Дирекцијата може по потреба да разменува ин-
формации со органите надлежни за спроведување на 
истрага. 

Меѓународна соработка 
Член 25 

Дирекцијата во рамките на меѓународната сора-
ботка може податоците добиени врз основа на овој за-
кон да ги достави по нивно барање и под услов на ре-
ципроцитет до овластени тела и организации на други 
држави за борба против перењето пари, како и на ме-
ѓународни организации кои се занимаваат со открива-
ње и спречување на перење пари. 

Дирекцијата може да склучува договори за сора-
ботка со овластени тела на други држави, како и меѓу-
народни организации кои се занимаваат со борба про-
тив перење пари. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА СОМНИТЕЛНИ ТРАНСАКЦИИ 

Член 26 
Секое физичко и правно лице, како и адвокатите, 

нотарите, овластените сметководители и ревизори се 
должни да поднесуваат извештаи до Дирекцијата за 
трансакциите за кои се сомневаат дека со нив може да 
се врши или е извршено перење пари, како и за транс-
акции со пари за кои постои сомневање дека потекну-
ваат од криминална активност. 

Лицата од став 1 на овој член се должни да ги при-
јават реализираните трансакции ако не било можно да 
се одложи или избегне нивната реализација и во слу-
чај ако по нејзиното завршување се открие дека 
трансакцијата вклучувала и сомнителни средства. 

Обврската за проследување без одложување пос-
тои и за сите информации кои можат да ги потврдат 
или негираат сомневањата. 

Член 27 
Извештаите за сомнителни трансакции се доставу-

ваат до Дирекцијата преку телекомуникациони сред-
ства (телефон, телефакс) или по електронски пат, во 
случај тоа да не е можно, со други пишани средства. 

Извештаите доставени по телефон треба да бидат 
потврдени со телефакс, електронски или друг пишан 
документ во најкраток можен рок. 

Извештаите од став 1 на овој член треба да содр-
жат податоци за: 

(1) Временскиот рок во кој сомнителната трансак-
ција треба да се реализира и 

(2) Причините поради кои трансакцијата е веќе ре-
ализирана. 

Приемот на извештајот од став 1 на овој член Ди-
рекцијата го потврдува писмено. 

Член 28 
Секогаш кога постои основано сомневање врз ос-

нова на цврсти докази за сторено кривично дело пере-
ње пари или за приход од кривично дело, Дирекцијата 
веднаш ќе изготви и поднесе извештај со нејзиното 
мислење до надлежните државни органи кои одлучу-
ваат за натамошните дејства. 

Извештајот треба да биде поткрепен со сите реле-
вантни документи за утврдените податоци и информа-
ции, покрај податоците за сомнителни дејности. 

Дирекцијата не смее да го открие идентитетот на 
доставувачот на извештајот. 

Изземање од одговорност за известување 
Член 29 

Нема да се покрене постапка на утврдување на од-
говорност за издавање на деловна или службена тајна 
против лицата или работоводниот орган и вработени-
те во субјектите кои доставиле информации или из-
вештаи во врска со сомнителни трансакции за перење 
пари. 

Не може да се покрене постапка за граѓанска или 
кривична одговорност, како и изрекување на мерка на 
безбедност против овластените или одговорните лица, 
работоводниот орган или вработените во субјектите 
кои доставиле информации или извештаи според од-
редбите од овој закон, дури и во случај кога истрагата 
по дадените информации и извештаи не довеле до ут-
врдување на одговорност, односно осуда со правосил-
на пресуда. 

Не може да се покрене постапка за граѓанска или 
кривична одговорност против овластените или одго-
ворните лица, работоводниот орган и вработените во 
субјектите, заради настаната материјална или немате-
ријална штета како последица од запирање на транс-
акции според одредбите од овој закон. 
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Деловна и службена тајна 

Член 30 
Повикувањето на деловна и службена тајна не може 

да се прифати како основа за одбивање да се достави 
информација според овој закон или кога таа се бара во 
врска со спроведување на истрага насочена кон откри-
вање на перење пари од страна на надлежен орган. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Со парична казна од 250.000,00 до 300.000,00 дена-

ри, ќе се казни за прекршок правното лице ако: 
- не го утврди идентитетот на клиентот при врше-

њето на трансакцијата или при воспоставувањето на 
друг облик деловен или договорен однос (член 10); 

- не побара информации за трансакцијата или не 
достави писмен извештај за трансакција која се следи 
поради сомневање во нејзината економска и правна 
оправданост (член 15); 

- податоците обезбедени врз основа на овој закон 
не ги чува најмалку пет години по извршената транс-
акција, односно по престанокот на деловниот, односно 
по извршениот пренос (член 16); 

- податоците обезбедени врз основа на овој закон 
се користат спротивно од намената утврдена со зако-
нот (член 17); 

- не изготват програми за заштита од перење пари 
(член 19) и 

- не поднесат извештај до Дирекцијата за сомни-
телните трансакции (член 26). 

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

Член 32 
Со парична казна од 150.000,00 до 250.000,00 дена-

ри ќе се казни за прекршок правното лице ако: 
- при утврдување на идентитетот на клиентот не 

постапи согласно со овој закон (член 11); 
- не го утврди идентитетот на клиентот при гото-

винска трансакција над определениот износ со овој за-
кон (член 12); 

- не се пријави внесување и изнесување на пари 
преку царинска линија, над дозволениот максимум 
(член 13); 

- не се утврди идентитетот на ополномоштувачот и 
лицето во чие име се врши трансакцијата (член 14); 

- собраните податоци, информации и документи за 
извршените трансакции не ги достави до Дирекцијата 
(член 18) и 

- не го утврди идентитетот на клиентот при разме-
на на валута или размена на чипови и жетони во износ 
поголем од износот определен со овој закон (членови 
20 и 21). 

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

Член 33 
Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари 

ќе се казни за прекршок лицето ако во рамките на 
своето работење; 

- не го утврди идентитетот на клиентот при врше-
њето на трансакција или воспоставување на друг об-
лик на деловен или договорен однос (член 10); 

- податоците обезбедени врз основа на овој закон 
не ги сочува онолку време колку што е определено со 
овој закон (член 16); 

- податоците обезбедени врз основа на овој закон 
ги користи спротивно од намената утврдена со зако-
нот (член 17); 

- собраните податоци, информации и документи за 
извршените трансакции не ги достави до Дирекцијата 
(член 18); 

- не го утврди идентитетот на клиентот при разме-
ната на валута во износ поголем од износот определен 
со овој закон (член 20) и 

- не поднесе извештај до Дирекцијата за трансак-
циите за кои се сомнева дека со нив може да се врши 
перење пари (член 26). 

За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-
ричната казна може да се изрече и мерка на безбед-
ност - забрана за вршење на дејност од три месеци до 
една година. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

Субјектите утврдени со овој закон се должни во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон да донесат програми за спречување на 
пер ење пари. 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 март 2002 година. 

1296. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К A З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГЕН-

ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за Агенција на Република 
Македонија за управување со средства, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 август 2001 година. 

Бр. 07-2879/1 Претседател 
29 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА УПРАВУВАЊ Е СО СРЕДСТВА 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува основањето, работењето, 

организацијата и престанокот на работењето на Аген-
цијата на Република Македонија за управување со 
средства. 

Член 2 
Се основа Агенција на Република Македонија за уп-

равување со средства (во натамошниот текст: Агенција). 
Агенцијата е правен следбеник на Агенцијата на 

Република Македонија за санација на банка. 

Член 3 
Агенцијата има својство на правно лице. 
Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 

Член 4 
Агенцијата престанува со работа на 31 март 2004 

година. 
По престанување со работата, остатокот на поба-

рувањата во билансот, имотот и бројот на вработени-
те во Агенцијата со состојба на 31 март 2001 година се 
пренесуваат во Министерството за финансии. 

II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА 
Член 5 

Агенцијата ги врши следниве работи: 
1. Управува и врши наплата на побарувањата кои и 

се пренесени на Агенцијата на Република Македонија 
за санација на банка со Законот за санација и реконс-
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труирање на дел од банките во Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" број 
14/95, 17/96, 36/97 и 20/98) и Законот за гарантирање 
на инвестицијата на стратешки инвеститори и за пре-
земање на одделни побарувања од крајни корисници 
од страна на Република Македонија во Стопанска бан-
ка - АД - Скопје ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 86/99, 25/00 и 108/00); 

2. Врши сервисирање на надворешен долг прене-
сен согласно со Законот за санација и реконструира-
ње на дел од банките во Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" број 
14/95, 17/96, 36/97 и 20/98) и 

3. Врши и други работи утврдени со закон. 

III. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ 
СО АГЕНЦИЈАТА 

Член 6 
Органи на Агенцијата се Управен одбор и директор. 
Управниот одбор е составен од седум члена имену-

вани од Владата на Република Македонија, и тоа: трој-
ца на предлог на министерот за финансии, еден на 
предлог на гувернерот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија и тројца од редот на стручни лица од 
областа на банкарството и финансиите. 

Членовите на Управниот одбор се именуваат за пер-
иод од четири години, без право на повторен избор. 

Со работата на Управниот одбор раководи претсе-
дател кого од членовите на Управниот одбор го име-
нува Владата на Република Македонија. 

Управниот одбор за својата работа одговара пред 
Владата на Република Македонија. 

Член 7 
Со Агенцијата раководи директор. Директорот го 

именува Владата на Република Македонија за период 
од четири години. 

Директорот ја претставува Агенцијата и е одгово-
рен за извршување на работите од делокругот на 
Агенцијата, како и за спроведување на актите и одлу-
ките на Управниот одбор на Агенцијата. 

Член 8 
Членовите на Управниот одбор и директорот на 

Агенцијата се разрешуваат пред истекот на мандатот за 
кој се именувани, на начин и во постапка како и за нив-
ното именување, ако се осудени за кривично дело или за 
прекршок од областа на финансиското работење. 

Член 9 
Агенцијата има статут со кој поблиску се уредува 

работењето и организацијата на Агенцијата. Статутот 
го донесува Управниот одбор во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Владата на Република Македонија дава согласност 
на статутот на Агенцијата. 

IV. СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 10 
Средствата за работа Агенцијата ги обезбедува од 

Буџетот на Републиката и од приходите што ги оства-
рува од работењето. 

Агенцијата може да се задолжува само со претход-
на согласност на Владата на Република Македонија. 

Вишокот на приходите од работењето Агенцијата 
ги уплатува месечно во Буџетот на Републиката. 

V. НАДЗОР НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 11 
Владата на Република Македонија ги потврдува 

финансискиот план и годишната пресметка на Аген-
цијата. 

Агенцијата за својата работа најмалку два пати го-
дишно доставува извештај до Владата на Република 
Македонија и еднаш годишно до Собранието на Ре-
публика Македонија. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 12 

Доколку директорот на Агенцијата ја задолжи 
Агенцијата без претходна согласност на Владата на 
Република Македонија, ќе се казни со затвор од една 
до пет години. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 13 

Директорот и членовите на Управниот одбор на 
Агенцијата на Република Македонија за санација на 
банка што се именувани до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, продолжуваат да ги вршат своите 
функции до истекот на периодот за кој се именувани. 

Член 14 
Пријава за упис на преобразба на Агенцијата на 

Република Македонија за санација на банка во Аген-
ција за управување со средства во трговскиот регис-
тар поднесува директорот на Агенцијата најдоцна 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 15 
Побарувањата во билансот на Агенцијата од фон-

довите и јавните претпријатија, се пренесуваат во Ми-
нистерството за финансии во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Начинот и постапката на наплата на побарувањата 
од став 1 на овој член ги пропишува министерот за 
финансии. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат делот 2-а Агенција на Републи-
ка Македонија за санација на банка од Законот за бан-
ки и штедилници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 31/93, 78/93, 17/96, 37/98 и 25/2000) и од-
редбата на член 122 став 1 во делот што се однесува на 
"делот 2-а Агенција на Република Македонија за сана-
ција на банка" од Законот за банките ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 63/2000 и 
103/2000). 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1297. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К A 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ПОРТУ-
ГАЛИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕКТОТ "АКЦИ-
ОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ-
НИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА" ВО ОПШТИ-

НИТЕ ВЕЛЕС И ШТИП 
Се прогласува Законот за задолжување на Репуб-

лика Македонија со кредит кај Владата на Република 
Португалија по Договорот за Проектот "Акциона 
програма за унапредување на општините и животната 
средина" во општините Велес и Штип, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 август 2001 година. 

Бр. 07-2880/1 Претседател 
29 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Звонко Мирчески, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИ-
КА ПОРТУГАЛИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕКТОТ 
"АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА" 

ВО ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС И ШТИП 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Владата 

на Република Португалија со 
- Кредит во износ од 12,5 милиони ЕВРА наменет 

за реализација на Проектот "Акциона програма за 
унапредување на општините и животната средина" во 
општините Велес и Штип. 

Член 2 
Рокот на отплата на кредитот од членот 1 на овој 

закон е 31 година со грејс период од 18 години и без 
камата. 

Кредитот ќе се отплаќа во 13 еднакви годишни ра-
ти. Грејс периодот започнува да тече од моментот на 
првото повлекување на средства од кредитот. 

Член 3 
Крајни корисници на кредитот се јавните претпри-

јатија за водоснабдување ЈКП Дервен Велес и ЈП 
Исар Штип. 

Член 4 
Кредитот ќе се отплаќа од приходите што ги ос-

тваруваат јавните претпријатија за водоснабдување од 
членот 3 на овој закон. 

Член 5 
Доколку пристигнатите ануитети во роковите ут-

врдени со договорите, во име на крајните корисници 
ги плати Република Македонија, министерот за фи-
нансии, по 30 дена од денот на извршувањето на об-
врската, но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на 
Заводот за платен промет или на деловната банка, ка-
де што крајните корисници имаат денарска сметка, да 
пренесе од сметката на крајниот корисник на креди-
тот во корист на сметката на приходите на Буџетот на 
Република Македонија, денарски средства во висина 
на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната 
камата и за трошоците. 

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

то во "Службен весник на Република Македонија". 

1298. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАС-
ТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 

НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

Се прогласува Законот за овластување на органи-
зација за изработување на пригодни ковани пари, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 30 август 2001 година. 

Бр. 07-2887/1 Претседател 
30 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

Член 1 
Се овластува АД "ГОЛДМАК" Радовиш да изра-

боти пригодни ковани пари во злато по повод 10 годи-
ни од прогласувањето на независноста на Република 
Македонија. 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1299. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ 
ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ 

ЗА 2001 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за ограничување на изворните приходи за финансира-
ње на јавните потреби за 2001 година, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 август 2001 година. 

Бр. 07-2865/1 Претседател 
29 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за ограничување на изворните прихо-

ди за финансирање на јавните потреби за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2001), во членот 1 став 1 износот "83.025.162.000" се 
заменува со износот "93.946.605.000", во точката 1 Ре-
публиката износот "53.922.000.000" се заменува со 
"64.334.443.000", точката 3 Фонд за пензиско и инва-
лидско осигурување на Македонија износот 
"17.702.000.000" се заменува со "18.205.000.000", точка-
та 4 Фонд за здравствено осигурување на Македонија 
износот "8.142.000.000" се заменува со "8.171.000.000", 
точката 5 Завод за вработување на Република Маке-
донија износот "1.116.000.000" се заменува со 
"1.093.000.000" и во Вкупно износот "83.025.162.000" се 
заменува со износот "93.946.605.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 
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1300. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К A З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМА-

ЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, 2001 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за попис на населението, домаќинствата и становите 
во Република Македонија, 2001 година, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 август 2001 година. 

Бр. 07-2867/1 Претседател 
29 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА 
НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за попис на населението, домаќинства-

та и становите во Република Македонија, 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/2001 и 37/2001) во насловот на Законот и во членот 1 
бројот "2001" се заменува со бројот "2002". 

Член 2 
Во членот 4 став 1 зборовите: "1 октомври до 15 

октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: 
" 1 април до 15 април 2002 година". 

Во ставот 2 зборовите: "16 октомври до 22 октом-
ври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "16 ап-
рил до 22 април 2002 година". 

Во ставот 3 зборовите: "30 септември 2001 година" 
се заменуваат со зборовите: "31 март 2002 година". 

Член 3 
Во членот 21 став 1 зборовите: "1 септември до 15 

септември 2001 година" се заменуваат со зборовите: 
"1 март до 15 март 2002 година". 

Член 4 
Во членот 22 став 1 зборовите: "1 октомври до 15 

октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "1 
април до 15 април 2002 година". 

Член 5 
Во членот 38 став 1 зборовите: "15 октомври 2001 

година" се заменуваат со зборовите: "15 април 2002 
година". 

Во ставот 3 зборовите: "20 октомври 2001 година" 
се заменуваат со зборовите: "20 април 2002 година". 

Член 6 
Во членот 52 став 2 зборовите: "30 октомври 2003 

година" се заменуваат со зборовите: "15 април 2004 
година". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

1301. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДИРЕКЦИЈАТА 

ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна 
пловидба, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 август 2001 година. 

Бр. 07-2866/1 Претседател 
29 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 

ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна 

пловидба ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 20/95) во насловот на Законот во членот 1, чле-
нот 2 став 1 и во насловот на делот II зборовите: "Ди-
рекцијата за цивилна воздушна пловидба" се замену-
ваат со зборовите: "Управата за цивилно-воздушна 
пловидба", а во членовите од 2 до 10 зборот "Дирек-
цијата" се заменува со зборот "Управата". 

Член 2 
Во членот 4 став 2, членот 5 став 2 и членот 9 став 

2 зборовите: "сообраќај и врски" се заменуваат со збо-
ровите: "транспорт и врски". 

Член 3 
Во членот 5 став 1 по зборот "директор" точката 

се брише и се додаваат зборовите: "и заменик на ди-
ректор.". 

Во ставот 2 зборовите: "Директорот на Дирекција-
та го" се заменуваат со зборовите: "Директорот и за-
меник на директорот на Управата ги". 

Член 4 
По членот 6 се додаваат три нови члена 6-а; 6-б и 

6-в, кои гласат: 

"Член 6-а 
Управата се финансира од сопствени приходи ос-

тварени од: 
- надоместокот за користење на уредите и услугите 

на контрола на летање во воздушниот сообраќај-пре-
лети; 

- надоместокот од ЛЕНДИНГ и АТЦ; 
- надоместокот за исполнување на условите за без-

бедноста и уредноста во воздушниот сообраќај; 
- надоместокот за преглед на воздухоплов; 
- надоместок за проверка на стручната способност 

на воздухопловниот персонал и 
- други услуги што се даваат во воздушната пло-

видба. 
Висината на надоместокот за дадените услуги на 

Управата ги утврдува Владата на Република Македо-
нија, врз основа на Конвенцијата за безбедност на воз-
душниот сообраќај-EUROCONTROL и Планот за рабо-
та на Управата. 
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Член 6-б 
Владата на Република Македонија дава согласност 

на Програмата за работа, финансискиот план и за-
вршната сметка на Управата. 

Член 6-в 
Висината на надоместокот за дадените услуги на 

Управата, од страна на Министерството за внатрешни 
работи, Министерството за одбрана и Хидрометеоро-
лошкиот завод и други органи се регулира со договор." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

1302. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СМЕТКОВОДСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за сметководството, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 август 2001 година. 

Бр. 07-2878/1 Претседател 
29 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за сметководството ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 
39/99), во членот 3 ставот 5, во членот 11 ставот 2, во 
членот 27 ставот 2, во членот 32 ставот 8, во членот 40 
ставот 6, во членот 41 ставот 4, во членот 42 ставот 4, 
во членот 43 ставот 6, во членот 44 ставот 7, во членот 
49 ставот 5, во членот 55 ставот 5, во членот 68 ставот 
2, во членот 69 ставот 6, во членот 70 ставот 4, во чле-
нот 71 ставот 4 и во членот 72 ставот 2 се бришат. 

Член 2 
Во членот 4 ставовите 8 и 9, зборовите: "Носите-

лот на платен промет", се заменуваат со зборовите: 
"Регистарот на годишните сметки при Централниот 
регистар". 

Ставот 10 се менува и гласи: 
"За големи субјекти без оглед на критериумите од 

овој член се сметаат: Државните органи и организа-
ции и фондовите и субјектите кои составуваат консо-
лидирани сметководствени искази." 

Ставот 11 се брише. 

Член 3 
Во членот 8 ставот 2 се брише. 
Ставот 5, кој станува став 4, се менува и гласи: 
"Владата на Република Македонија ги пропишува 

сметковните планови од ставот 1 на овој член." 
Ставот 8 се брише. 

Член 4 
Во членот 12 ставови 2 и 3 зборот "овластениот" 

се заменува со зборот "одговорниот". 
Во ставот 4 зборот "овластени" се заменува со збо-

рот "одговорни". 

Член 5 
Во членот 16 ставовите 3, 4 и 5 се бришат. 

Член 6 
Членот 19 се менува и гласи: 
"Министерот за финансии ќе определи кои посеб-

ни податоци се потребни за системот на државната 
евиденција и ќе ја пропише формата и содржината на 
образецот за системот на државната евиденција." 

Член 7 
Во членот 74 зборовите: "Републичкиот завод за 

статистика" се заменуваат со зборовите: "Државниот 
завод за статистика". 

Член 8 
Во членот 79 став 1 зборовите: "носителот на 

платниот промет кај кого субјектот има жиро-сметка" 
се заменуваат со зборовите: "Регистарот на годишни-
те сметки при Централниот регистар". 

Ставот 2 се брише. 

Член 9 
Во членот 80 став 1 бројот "10.000" се заменува со 

бројот "60.000". 
Во ставовите 2 и 3 бројот "1.000" се заменува со 

бројот "6.000". 

Член 10 
Во членот 81 став 1 бројот "10.000" се заменува со 

бројот "60.000". 

Член 11 
Во членот 82 став 1 бројот "10.000" се заменува со 

бројот "60.000". 
Во ставовите 2 и 3 бројот "1.000" се заменува со 

бројот "6.000". 
Во ставот 4 бројот "10.000" се заменува со бројот 

"60.000". 

Член 12 
Субјектите кои деловните книги ги водат согласно 

со Законот за сметководството ("Службен весник на 
Република Македонија" број 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 
39/99), како и прописите донесени врз негова основа, 
продолжуваат да ги применуваат контните планови, 
билансните шеми и работните книги согласно со про-
писите што важеа во 2000 година до донесувањето на 
нови прописи согласно со овој закон. 

Член 13 
До конституирањето на Регистарот на годишните 

сметки при Централниот регистар, работите од над-
лежност на Регистарот на годишните сметки при Цен-
тралниот регистар, согласно со ставовите 8 и 9 на 
член 4 од овој закон ги врши носителот на платниот 
промет, а доставувањето на годишните сметки до Ре-
гистарот на годишните сметки при Централниот ре-
гистар, согласно со одредбите на став 1 од член 79 на 
овој закон се врши до носителот на платниот промет 
кај што субјектот има жиро-сметка. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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1303. 
Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик а Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за државната ревизија, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 29 август 2001 година. 
Бр. 07-2877/1 Претседател 

29 август 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 
Член 1 

Во Законот за државната ревизија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 65/97), во членот 1 
на крајот на реченицата по зборот "закон" се додаваат 
зборовите: "и корисниците на средства од фондовите 
на Европската унија и други меѓународни фондови". 

Член 2 
Во членот 6 во петтиот ред зборот "и" се заменува 

со запирка, а по зборот "фондовите се додаваат збо-
ровите: "и јавните претпријатија". 

Член 3 
Во членот 7 зборовите: "јавните претпријатија" се 

бришат, а по зборот "закон" се додаваат зборовите: "и 
корисниците на средства од фондовите на Европската 
унија и други меѓународни фондови". 

Член 4 
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 

"Член 7-а 
Годишните финансиски извештаи и извештаите за 

работењето на субјектите од член 6 на овој закон, се 
разгледуваат и усвојуваат од надлежните органи само 
со ревизорскиот извештај на Државниот завод за ре-
визија изготвен за нив." 

Член 5 
Во членот 11 став 1 по точката 3) се додаваат две 

нови точки 4) и 5), кои гласат: 
" 4) поднесува тековни ревизорски извештаи со на-

оди за значајни незаконитости; 
5) поднесува квартален извештај за остварувањето 

на индикаторите за следење и оцена на успешноста во 
остварувањето на програмата за работа, кој е соста-
вен дел на годишниот извештај;". 

Член 6 
Во членот 12 се додава нов став, кој гласи: 
"Извештаите од член 11 точка 4) на овој закон мо-

жат да се поднесат до Собранието на Република Ма-
кедонија и пред поднесување на годишниот извештај 
за извршените ревизии." 

Член 7 
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 

"Член 14-а 
Главниот државен ревизор го објавува годишниот 

извештај за работата на Државниот завод за ревизија 
на WEB (ВЕБ) страницата на Државниот завод за ре-
визија." 

Член 8 
По членот 15 се додаваат два нови члена 15-а и 15-

б, к ои гласат: 

"Член 15-а 
На овластените државни ревизори им се издава 

службена легитимација. 
Формата, содржината и начинот на издавање и од-

земање на службената легитимација ги пропишува 
главниот државен ревизор. 

Член 15-б 
Критериумите и методологијата за оцена на нао-

дите при ревизијата ги пропишува главниот државен 
ревизор." 

Член 9 
Во членот 16 став 1 по зборовите: "корисниците на 

средства од буџетите и фондовите" се додаваат зборо-
вите: "и корисниците на средства од фондовите на Ев-
ропската унија и други меѓународни фондови". 

Член 10 
По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 

"Член 16-а 
За повторна ревизија извршена по барање на суб-

јектите од член 16 став 1 на овој закон, освен за извр-
шените ревизии согласно со овој закон, се пресметува 
надомест според Тарифата на Државниот завод за ре-
визија, со исклучок на барањата од Собранието на Ре-
публика Македонија." 

Член 11 
Во членот 20 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"За документите кои немаат ознака на државна тајна 

согласно со пропис, законскиот застапник на субјектот 
кај кој се врши државната ревизија, не може да се пови-
кува на државна тајна заради одбивање или оневозможу-
вање во извршувањето на државната ревизија." 

Во ставот 3, кој станува став 4, на крајот по зборот 
"ревизијата" се додаваат зборовите: "и веднаш да го из-
вести надлежниот орган кој врши надзор над субјектот". 

Член 12 
Во членот 23 став 4 на крајот на реченицата запир-

ката и зборовите: "како и на подносителот на барање-
то на ревизија" се бришат. 

По ставот 6 се додаваат четири нови става 7, 8, 9 и 
10, кои гласат: 

"Решението со кое се прифаќа, односно одбива 
приговорот од став 5 на овој член е прилог на конеч-
ниот извештај. 

Решението од став 7 на овој член интегрално се 
интерпретира во годишниот извештај. 

Органот надлежен за надзор врз работата на суб-
јектот кај кој е извршена ревизија е должен да го из-
вести Државниот завод за ревизија за преземените 
мерки во врска со наодите во ревизорските извештаи 
најдоцна во рок од 90 дена од приемот на конечниот 
извештај. 

Државниот завод за ревизија е должен до Минис-
терството за финансии да го достави секој ревизорски 
извештај во кој се констатирани наоди од областа на 
финансиите." 

Член 13 
Во членот 24 се додава нов став, кој гласи: 
"Надлежните органи од став 1 на овој член се дол-

жни за преземените мерки да го известат Државниот 
завод за ревизија во рок од 90 дена." 

Член 14 
Во членот 28 став 1 точка 1 зборовите во заграда-

та: "1 и 2" се заменуваат со зборовите: "1, 2 и 3". 
Во точката 2 во заградата бројот "3" се заменува 

со бројот "4". 
Член 15 

Главниот државен ревизор во рок од 180 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги до-
несе актите од член 15-б. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", освен одредбата од член 7-а на овој закон, 
која ќе се применува од 1 јануари 2002 година. 
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1304. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГА-
РАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПО ПРОЕКТОТ ХЕЦ 
" КОЗЈАК" СО КИНЕСКАТА БАНКА И ФИРМАТА 

ХАИНАН С.И.Т. ЕНТЕРПРАЈС КОРП 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за гаранција на Република Македо-
нија по договорите за заеми по Проектот ХЕЦ "Коз-
јак" со Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ен-
терпрајс Корп, 

што Собранието на Република Македонија го до-
не се на седницата одржана на 30 август 2001 година. 

Бр. 07-2888/1 Претседател 
30 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПО ПРОЕК-
ТОТ ХЕЦ "КОЗЈАК" СО КИНЕСКАТА БАНКА 
И ФИРМАТА ХАИНАН С.И.Т. ЕНТЕРПРАЈС КОРП 

Член 1 
Во Законот за гаранција на Република Македонија 

по договорите за заеми по проектот ХЕЦ "КОЗЈАК" 
со Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ентер-
прајс Корп ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 27/98), членот 2 став 1 се менува и гласи: 

"Заемот од Кинеската банка во износ од 81 мили-
он американски долари ќе се отплатува во рок од 12 
години со грејс период од четири години, а во првите 
две години од грејс периодот каматата ќе се капитали-
зира, со фиксна каматна стапка од 7,49% на годишно 
ниво за 32% од заемот и каматна стапка од шестмесе-
чен ЛИБОР + 1,5% за 68% од заемот." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

1305. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележува-

ње јубилејни годишнини на значајни настани и истак-
нати личности во Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 24/98), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29 август 2001 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНА-
ЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ 

ВО 2001 ГОДИНА 
Член 1 

Со Програмата за одбележување годишнини на 
значајни настани и истакнати личности во 2001 година 
(во натамошниот текст: Програма), се определуваат 
годишнините на значајните настани и истакнати лич-
ности од посебно значење за државно-правниот развој 
на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното 
историско и културно наследство и негување на оп-
штоцивилизациските вредности и државните празни-
ци на Република Македонија, утврдени со закон, ко-
ишто ќе се одбележуваат во 2001 година. 

Член 2 
Во 2001 година ќе се одбележат следниве годишни-

ни на значајни настани и истакнати личности: 
1. 20 години од формирањето на Институтот за ма-

кедонска литература (14 јануари 1981 година). 
Носител: Владата на Република Македонија и Ин-

ститутот за македонска литература. 
2. 125 години од смртта на Партениј Зографски (6 

февруари 1876 година). 
Носител: Владата на Република Македонија и Ин-

ститутот за македонска литература. 
3. 50 години од формирањето на Државниот архив 

на Македонија (1 април 1951 година). 
Носител: Владата на Република Македонија и Др-

жавниот архив на Македонија. 
4. 125 години од Разловечкото востание (20 мај 

1876 година). 
Носител: Владата на Република Македонија и Ин-

ститутот за национална историја. 
5. 140 години од печатењето на Зборникот на пес-

ни на браќата Миладиновци (24 јуни 1861 година). 
Носител: Собрание на Република Македонија. 
6. 80 години од убиството на Горче Петров (28 јуни 

1921 година). 
Носител: Владата на Република Македонија и Ин-

ститутот за национална историја. 
7. 50 години од смртта на Панко Брашнаров (8 јули 

1951 година). 
Носител: Владата на Република Македонија и Ин-

ститутот за национална историја. 
8. 10 години од конституирањето на Првото пове-

ќепартиско Собрание на Република Македонија (8 ја-
нуари 1991 година), изборот на првиот претседател на 
Република Македонија (19 јануари 1991 година), избо-
рот на првата експертска Влада на Република Маке-
донија (20 март 1991 година), одржувањето на Рефе-
рендумот на Република Македонија (8 септември 1991 
година) и донесувањето на Уставот на Република Ма-
кедонија (17 ноември 1991 година). 

Носител: Собранието на Република Македонија. 
9. 60 години од смртта на Коле Неделковски (2 

септември 1941 година). 
Носител: Владата на Република Македонија и Ин-

ститутот за македонска литература. 
10. 60 години од почетокот на вооруженото воста-

ние во Македонија (1941 година). 
Носител: Собранието на Република Македонија. 
11. 60 години од Првото исполнување на Химната 

на Република Македонија "Денес над Македонија се 
раѓа" (30 декември 1941 година). 

Носител: Собранието на Република Македонија. 
12. Европска година на јазиците - 2001 година. 
Носител: Владата на Република Македонија и Ми-

нистерството за образование и наука. 
Член 3 

Во 2001 година ќе се одбележат државните празни-
ци на Република Македонија: 2 Август - Ден на Репуб-
ликата; 8 Септември-Ден на независноста и 11 Ок-
томври - Ден на Народното востание. 

Одбележувањето на 2000 година од Христијанство-
то и Почетокот на Третиот милениум продолжува и 
во 2001 година. 

Носител: Собранието на Република Македонија. 

Член 4 
Годишнините на значајни настани и истакнати 

личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2001 го-
дина, ќе се одбележуваат со: 

- свечени седници, академии и собири; 
- уметнички манифестации; 
- споменично одбележување; 
- издавање пригодни поштенски марки; 
- издавање пригодни ковани пари; 
- воспитно-образовни активности; 
- информативно-пропагандни активности; 
- студиски денови и трибини и 
- други облици на одбележување. 
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Член 5 
За јубилејните годишнини од посебно значење за 

државно-правниот развој на Република Македонија од 
2000 и 2001 година ќе биде издадена монографија. 

"Во 2001 година ќе отпочне постапката за изработ-
ка и издавање на научната публикација "Македонија-
средба на цивилизациите" за историјата на културата 
на Македонија." 

Како основа за изготвување на годишните програ-
ми ќе се изработи и издаде Календар за значајни нас-
тани, личности и датуми до националната, културната 
и политичката историја на Република Македонија. 

Носител: Собранието на Република Македонија. 

Член 6 
Комисијата за одбележување годишнини на значајни 

настани и личности ќе го следи и координира спроведу-
вањето на активностите предвидени во Програмата. 

Член 7 
За одбележувањата на други годишнини на значај-

ни настани и истакнати личности во согласност со 
критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбе-
лежување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија, како и 
за одбележувањето на меѓународни денови и денови 
што се одбележуваат секоја година ќе се грижат над-
лежните органи на управата, јавните претпријатија и 
други организации и здруженија. 

Член 8 
Финансиски средства за реализација на обврските 

што произлегуваат од оваа програма, согласно со чле-
нот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годиш-
нини на значајни настани и истакнати личности во Ре-
публика Македонија се обезбедуваат во Буџетот на 
Република Македонија. 

Член 9 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2886/1 Претседател 
29 август 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1306. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28 август 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА 

РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИ-
ОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за измена на распоредот на средства-
та во посебниот дел утврден со Буџетот на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 52/2001), во член 1, алинеја 1, точка Б, пот-
точка 2 во потставката 421030 износот "1.185.000" се 
заменува со износот "1.085.000". 

Во потточката 8 во ставка 468 износот "9.500.000" 
се заменува со износот "8.500.000", а во потставката 
468010 износот "9.500.000" се заменува со износот 
"8.500.000". 

Во алинеја 1 точка А потточките 1 и 3, точка Б 
потточките 1 и 3, алинеја 2 точка А потточка 1, точка 
Б потточка 1 и алинеја 3 се бришат. 

Во алинеја 4 точка Б потточка 2 потставката 
420050 износот "156.000" се заменува со износот 
"1.787.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-4865/1 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1307. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.08.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СТАНОВИТЕ КУПЕНИ 
ОД ФОНДОТ ЗА СОЛИДАРНО КРЕДИТИРАЊЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ 
Член 1 

Со оваа одлука се евидентираат како државна 
сопственост сите станови во Република Македонија 
купени од Фондот за солидарно кредитирање распре-
дел ени и доделени на лица како солидарни станови. 

Член 2 
Со становите од претходниот член ќе стопанисува 

и управува Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-5067/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

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

за развод на брак, по тужба на тужителот Трбогазов 
Звонко од Струмица, против тужената Трбогазова 
Фрук Силвана од Хрватска, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Силвана Фрук Трбогазова 
со непозната адреса да се јави во овој суд во рок од 30 
дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас, 
или во тој рок ќе и биде поставен привремен зас-
тапник, а тоа ќе биде лицето Лорета Ѓорѓиева од Ст-
румица, стручен соработник при овој суд која ќе ги 
застапува интересите на тужената се додека таа или 
нејзин полномошник не се појават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1768/01. 
(21533) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 865/2001 од 23.08.2001 година, во регистарска 
влошка, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на влогот на Текстилната конфекција "Стар 
Кластер" експорт-импорт ДООЕЛ Битола, ул. "При-
лепска" 90 А, Битола. 

Зголемување на основната главница на друштвото 
со влог во предмети - опрема. Влогот го обезбедува 
странскиот основач Димитриос Панајоану државјанин 
на Р. Грција со пасош бр. 0601751. Зголемувањето е во 
износ од 2.386,00 ДЕМ, односно 74.348,00 ден., со што 
неговиот вкупен влог изнесува 266.414,97 ДЕМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
865/2001. (21444) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 868/2001 од 17.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 001589, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на влогот на Трговското друштво за 
производство и трговија МИХАЕЛА Тони и др. ДОО 
Прилеп, ул. "Ладо Лапецот" бр. 182, Прилеп. 

Се зголемува основната главница во друштвото со 
внесување на паричен влог од содружникот Неделко-
ска Катерина во износ од 4.000 ДМ во денарска про-
тиввредност од 121.080,00 денари по средниот курс на 
Народна банка на Р. Македонија со општа уплатница 
на депонентна сметка при ЗПП Прилеп. 

Вкупниот износ на основната главница е збир на 
досегашниот влог од 10.000 ДМ во основни средства 
од кои 8.000 ДМ содружникот Стеваноски Тони и 
2.000 ДМ содружникот Неделкоска Катерина плус но-
виот паричен влог од 4.000 ДМ на содружникот Не-
делкоска Катерина и ќе изнесува 14.000 ДМ во денари 
423.780. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
868/2001. (21446) 

прехранбени производи, реекспорт, застапување и 
посредување, меѓународен транспорт и шпедиција во 
патниот сообраќај, консигнација и консигнациони 
складишта и продавници. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото одговара со сите свои средства. Се брише: 
Христовски Славко-директор без ограничување. Се 
запишува: Игнатовски Миле-управител без ограничу-

Од Основниот суд Скопје I 
3679/2000. 

Скопје, Трег. бр. 
(21560) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 884/2001 од 27.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 003785, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на главницата и проширувањето на 
дејност на Производно, трговско, услужно и транспор-
тно друштво Борис и др. МАФИ-КО ТРАНС увоз-из-
воз Битола ДОО Битола, булевар. "1-ви мај" бр. 245. 

Дејности: 26.12, 52.33, 52.47, 52.50, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.31, 93.05, продажба на суд-
ски и таксени марки. 

Зголемување на основната главница за 1.640 ЕУР 
или 100.000,00 ден. од страна на содружникот Борис 
Ивановски. 

Основната главница на друштвото по зголемува-
њето изнесува 6.805 ЕУР или 414.730,00 ден.. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
884/2001. (21447) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 92/2001 од 6.07.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 02032618?-3-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на описот на називот и седиштето на 
Друштвото за инженеринг, консалтинг, производство и 
промет МАКМЕТАЛ ИНЖИНЕРИНГ Димче и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Железничка" бр. 37. 

Новиот опис на називот на друштвото и седиштето 
гласи: Друштво за инженеринг, консалтинг, производ-
ство и промет МАКМЕТАЛ ИНЖИНЕРИНГ ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
92/2001. (18427) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1819/2001 од 28.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02002870?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на Авто такси ИВАН ТП Душан 
Синадин Адковски, ул. "Тодор Чангов" бр. 24/12, Скопје. 

Бришење на: Авто такси ИВАН ТП Душан Сина-
дин Ацковски, ул. "Тодор Чангов" бр. 24/12, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1819/2001. (18428) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3679/2000 од 31.08.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02036054?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар трансформацијата на Друштвото за 
земјоделие, производство и трговија АГРОМИН Јана-
ки и др. ДОО увоз-извоз с. Волково, Скопје. 

Основачи: Игнатовски Миле од Скопје, ул. "М. Х. 
Василев-Јасмин" бр. 10/16, Давитковска Зорица од 
Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 85/1-20, Папакоч 
Јанаки од Битола, ул. "Рузвелтова" бр. 1, ППРВИ 
ВИНГС од Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, Рис-
товска Кирана од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 
14/6, Наумовски Јордан од Скопје, ул. "Наум Чакарев" 
бр. 52, Дамјановски Димитар од Скопје, ул. "Ѓорче 
Петров" бр. 88 и Ѓурковски Јовица од Скопје, с. Ново 
Село. Со усогласување на актот од 12.05.2000 година, 
ќе се занимава со следните дејности: 01.11, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91/1, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 24.16, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 37.20, 41.00, 51.11, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47/1, 51.47/2, 
51.47/3, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.65, 51.57, 
51.61, 51.52, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70/1, 51.70/2, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 62.40, 70.20, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
47.84, 93.05, надворешнотрговски промет со непрех-
ранбени производи, надворешнотрговски промет со 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 247/2001 од 12.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 1-410-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Зем-
јоделски комбинат "АНСКА РЕКА-АР" Ц.О. акцио-
нерско друштво во мешовита сопственост Валандово, 
ул. "Првомајска" бб. 

Се брише досегашниот директор Горги Димов - вд 
директор без ограничување. 

Се запишува новиот директор Васил Тасев - вд ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
247/2001. (18429) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1523/2001 од 15.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033002?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, седиште, осно-
вач и управител на Друштвото за интелектуални услу-
ги АЛЕГРА БиБ ДОО увоз-извоз ул."Народен 
фронт" бр. 7-27, Скопје. Се менува називот и седиште-
то на друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, 
промет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ ек-
спорт-импорт бул."Асном" бр. 16/3-24, Скопје. Од 
друштвото истапува основачот Васко Бојаџиски од 
Скопје со одлука од 23.05.2001 година. Се брише Ва-
ско Бојаџиски управител без ограничување. Се запи-
шува Александра Тасева - управител без ограничува-
ње. Се проширува дејноста во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1523/2001. (17850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1105/2001 од 23.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02021546?-3-03-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар проширувањето на дејноста во 
внатрешен трговски промет на Друштвото за трговија 
и услуги ЅВЕЗДА Ленка и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул."Руѓер Бошковиќ" бр. 8/2-4. 

Се проширува дејноста на друштвото со: 74.81, 
74.82, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1105/2001. (17851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 776/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009278?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот по-
единец Ацо Нелко Инадески Мини Маркет АС, ТП 
ул."Панко Брашнаров" бр. 3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
776/2001. (17852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1553/2001 од 20.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 0207154?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на фирма ТП на Каба-
ре МСМ ТП Игор Крсто Јовчески ул. "Илинденска" 
бр. 80, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1553/2001. (17853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1438/2001 од 21.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013420?-4-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар измената на статутот на Караорман 
Акционерско друштво за трговија, угостителство и ус-
луги извоз-увоз Скопје, ул."Никола Вапцаров" бр. 
13а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1438/2001. (17855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1778/2001 од 22.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02020369?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник на 
Друштвото за производство, угостителски промет и 
услуги ХАРМОНИКА Милан ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул."Маџари" бб. 

Пристапувањето на содружник и отстапување на 
удел на Друштво за производство, угостителски про-
мет и услуги ХАРМОНИКА Милан ДОО експорт-им-
порт, Скопје, ул."Маџари" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1778/2001. (17857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 253/2001 од 09.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 8-02001790-000-09, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на Приватната здравс-
твена организација Аптека БИ-ЖА-ДЕ Стојанка ДО-
ОЕЛ Куманово, ул."Јане Сандански"бр. 45. Се брише 
Јасмина Петрушевиќ, управител без ограничување. 
Се запишува: Борис Темов, управител без ограничува-
ња. Пречистен текст: Борис Темов, управител без ог-
раничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
253/2001. (17858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1442/2001 од 08.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02024190?-4-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Винар-
ската визба ПОВАРДАРИЕ Акционерско друштво од 
Неготино, ул."Индустриска"бб. 

Се запишува промена на лицето овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет на Винарска визба ПОВАРДАРИЕ Акционер-
ско друштво од Неготино. Се брише досегашното ли-
це овластено за застапување Атанас Ристов - претсе-
дател на Управниот одбор без ограничување. Се запи-
шува овластено лице за застапување Драган Рангелов 
- претседател на Управен одбор, без ограничување. 
Пречистениот текст на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет гласи: Драган Рангелов - претседател на Управни-
от одбор, без ограничување. Запишување на одлуката 
за промена на органите на управување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1442/2001. (17854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1612/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008086?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на Тр-
говското друштво за производство, промет и услуги 
СПЕКТАР КОМЕРЦ Илија ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул."Мишко Михајловски" бр. 9. 

Дејноста се проширува во надворешен трговски 
промет со: меѓународен превоз на патници во друг 
копнен сообраќај - линиски; меѓународен превоз на 
патници во друг друмски сообраќај - слободен; меѓуна-
роден превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1612/2001. (17859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 213/2001 од 15.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 11-244-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Институт за фолклор "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" 
Ц.О. Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 3, Скопје. 

Де се брише досегашниот застапник Д-р Трпко Би-
цевски, директор со неограничени овластувања. 

Да се запише новиот застапник Д-р Севим Пилич-
кова, директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
213/2001. (17860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 189/2001 од 17.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-39453-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на Здравствена ор-
ганизација - ординација за општа стоматологија "ЕС-
ТЕТИК" ц.о. Скопје, бул."Илинден" бр. 67. 

Се менува седиштето на Здравствена организација 
- ординација за општа стоматологија "ЕСТЕТИК" ц.о. 
Скопје, и во иднина ќе се наоѓа на ул."Лондонска" бр. 
19 локал 17 18 Трговски центар "Македонски ракот-
ворби" Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
189/2001. (17856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 207/2001 од 06.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-562-3-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување 
на Градска општа болница "Моша Пијаде" Скопје 
ООЗТ - Институт за белодробни заболувања кај деца-
та, нас. Козле,бб. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње. Се брише: Асс. Д-р. Гордана Баџакова-директор 
без ограничување. 

Се запишува - Прим. Д-р. Милка Чапароска - В.Д. 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
207/2001. (17861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1565/2001 од 04.06.2001 година, во регистар-
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ската влошка бр. 02021870?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиштето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги КОРОНА 
Душко ДООЕЛ експорт-импорт ул."Дрезденска" бр. 
15, Скопје. 

Новото седиште е на: ул."Вељко Влаховиќ" бр. 18 
- мезанин, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1565/2001. (17862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1336/2001 од 07.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02022236?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на Тр-
говското друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги ВИКТОРИЈА ИНТЕРПРАЈС Раско 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Вратница општина Вратница. 

Дејноста се проширува со: 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 
92.32. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1336/2001. (17863) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1455/2001 од 31.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02021079?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице на Друштвото 
за трговија на големо и мало ДИВА Кузман ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул."29 Ноември" бр. 4б, Скопје. 

Се брише Горгиевски Горан, а се запишува Зеков 
Кузман, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1455/2001. (17864) 

ската влошка бр. 02001684-000-06, го запиша во тргов-
скиот регистар бришењето на ТП на Автотакси ТП 
"ИЛ-КЛАСИКО" Хајати Муарем Берзати с. Д.Бањи-
ца. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1467/2001. (17868) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1656/2001 од 12.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013169?-7-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Јавното 
претпријатие Санитарна депонија за цврсти отпадоци 
"Дрисла" Ц.О. с. Батинци, Студеничани. 

Се брише Борис Змејковски - Ген. директор без 
ограничување. Се запишува Мирко Трипуноски - Ген. 
директор без ограничување. 

Пречистен текст гласи: Мирко Трипуноски - Ген. 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1656/2001. (17869) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1642/2001 од 12.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02002842?-7-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице на Јавното во-
достопанско претпријатие "Водостопанство на Маке-
донија" - Скопје, ул."Ш македонска бригада" бр. 10-а. 

Се брише В.Д. директорот Тони Мартиноски, а се 
запишува Аце Денковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1642/2001. (17870) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1629/2001 од 07.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027667?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за транспорт, трговија и услуги ШПЕД-
ПРОМЕТ Диме Чулев ДООЕЛ Скопје, бул."Јане Сан-
дански" бр. 98-3/2. 

Дејноста се проширува со: 60.22. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 

1629/2001. (17865) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1568/01 од 01.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009712?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и управител 
на Трговското друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги БНД КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул."153" бр. 1, Тетово. 

Се брише Апостоловски Душко се запишува Апос-
толовска Елизабета. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1568/2001. (17866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1511/2001 од 06.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006754?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на директор на Тргов-
ското друштво за трговија и производство РИНЕЛСА 
РС Виолета ДООЕЛ извоз-увоз Тетово месност Сту-
дена вода - Тетово. 

Се брише: Виолета Ристовска - управител без ог-
раничување. Се запишува: Сашо Ристовски - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1511/2001. (17867) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1467/2001 од 31.05.2001 година, во регистар-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1164/2001 од 07.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007968?-8 -09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и промената 
на управител на Друштвото за информативна пропа-
гандна дејност ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВУЛЕ АГЕНСИ 
Живко ДООЕЛ Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 114/2. 

Промена на фирма на: Друштво за информативна 
пропагандна дејност ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВУЛЕ 
АГЕНСИ ДООЕЛ Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 114/2. 

Се брише: Ирена Георгиевска - управител без ог-
раничување. Се запишува: Горан Георгиевски - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1164/2001. (17871) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1216/2001 од 07.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027971?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство на текстилни производи, трго-
вија и услуги МОДАТЕКС Давид и др. ДОО Скопје, 
ул."Васил Главинов" бр. 10-2/6. 

Да се брише: Мицхеле Владимиро Трони - управи-
тел овластен за застапување без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1216/2001. (17872) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1132/2001 од 06.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 3-02000126-000-03, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на друштвото за енергетика РИ-ЕНЕР-
ГЕТИКА Рударски институт ДОО Скопје, бул."Јане 
Сандански" бр. 113, Скопје. 

Се брише лице овластено за застапување на друш-
твото за енергетика РИ-ЕНЕРГЕТИКА Рударски ин-
ститут ДОО - Скопје Горѓе Качурков, дипл.маш.инж.-
управител без ограничување. 



Стр. 4402 - Бр. 70 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 5 септември 2001 

Се запишува ново лице овластено за застапување 
на друштвото за енергетика РИ-ЕНЕРГЕТИКА, Ру-
дарски институт ДОО - Скопје Саздов Душко, 
маш.техн. - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1132/2001. (17873) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2077/2001 од 22.05.2001 година, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето со правилникот 
на Трговец поединец Силвана Дамјан Димковска 
СИЛВА-2 Т.П. ул."Мито Хаџивасилев - Јасмин" бб, 
Скопје. 

Усогласување со правилник на шифрите на деј-
ност со НКД: Дејност 52.48. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2077/2001. (17874) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1122/2001 од 27.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007435?-8-06-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за транспорт и трговија ПЕКОМ Жико ДООЕЛ 
увоз-извоз ул."Димитар Гуштанов 22" бр. 54, Скопје. 

Промена на лице овластено за застапување во 
внатрешниот и надворешниот промет е Благојче Ни-
коловски од Скопје - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1122/2001. (17875) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1510/2001 од 08.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02018910?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и услуги ТОМИКО Тања ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 42-3/13. 

Се брише досегашниот управител Ангелова Слави-
ца, а се запишува новиот управител Ракиќевиќ Тања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1510/2001. (17876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1670/2001 од 13.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034235?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник на 
Друштво за производство, трговија и угостителски ус-
луги БАБУН ДООЕЛ увоз-извоз ул."Негоричанска" 
бр. 22, Скопје. 

Од Друштвото истапува Борис Бабунски од Скоп-
је, а пристапува содружникот Дијана Спасевска од 
Скопје со одлука од 11.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1670/2001. (17879) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1738/2001 од 26.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02012599?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и маркетинг ДЕКС Симонче ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 34/2- 
10. Се брише досегашниот управител: Симоновски Си-
мончо, а се запишува новиот управител Симоновски 
Томе. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1738/2001. (18251) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 638/2001 од 12.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006764?-1-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за производство, трговија 
и услуги НЕ-НА ТРОУТ Гавриловска Наташа и др. 
ЈТД експорт-импорт с. Јегуновце, Јегуновце. Се отпо-
викува досегашниот управител Димитриевски Ивица -
управител без ограничувања. Се именува Благица 
Цветковска - управител без ограничувања за застапу-
вање како во внатрешниот така и во надворешниот 
трговски промет. Управителот се именува без ограни-
чување на времетраењето на мандатот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
638/2001. (18252) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1023/2001 од 12.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032181?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за развој, застапување, кооперација и консигна-
ција ОПТИКООП ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул." Илинденска"бб. 

Се врши промена на управител и тоа: Се брише: 
Мирчева Марика - управител со неограничени овлас-
тувања. Се запишува: Димоски Игор - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1023/2001. (17877) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 46/2001 од 07.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009230?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште и ос-
новач на Друштвото за компјутерски инженеринг 
ХАЛКИОН РАЗВОЕН ТИМ Иван и други ДОО 
Скопје, ул."Никола Тримпаре" бр. 61/3-12. 

Се менува фирмата и седиштето и во иднина ќе биде: 
Друштво за компјутерски инженеринг ХАЛКИОН РАЗ-
ВОЕН ТИМ ДОО Скопје, ул."Црногорска" бр. 51а. 

На ден 10.01.2001 година пристапи Јовановски 
Славко, а на истиот ден истапил Генчев Иван. Се бри-
шат дејностите: 73.10/1, 73.10/2, 73.20/3, а се додава 
следната дејност: 74.12. Се брише Спиров Кристијан, а 
се запишува Аврамовиќ Томислав, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
46/2001. (17878) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1786/2001 од 27.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02030020?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето и пристапувањето на 
основач и промена на директор на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги РОТОПРИНТ Петар и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Перо Наков" бр. 110. 
Пристапува Темелковска Марина од Скопје на ден 
18.06.2001 година. Истапуваат: Лена Томиќ од Скопје 
на ден 18.06.2001 година, Стојан Насев од Скопје на 
ден 18.06.2001 година и Петар Лазаревски од Скопје на 
ден 18.06.2001 година. Од управител се брише: Петар 
Лазаревски - управител без ограничување. Се впишу-
ва: Христина Блажевска - управител со следните огра-
ничувања: - управителот не смее да потпишува купоп-
родажни договори ниту договори што се однесуваат за 
хипотека; - управителот не смее да презема кредити 
на име на фирмата; - управителот не смее да потпишу-
ва вирмани и др. платежни средства во ЗПП; - управи-
телот не презема никакви обврски на име на фирмата 
без писмено одобрение на содружниците. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1786/2001. (18253) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1390/2001 од 20.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02010606?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружник и прис-
тапувањето на Друштвото за производство, транспорт 
и трговија РЕКОРД Живко и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул."Народен фронт" бр. 5, Скопје. 
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Пристапува содружникот: Трајковски Славко од 
Скопје на ден 11.05.2001 година. Истапува содружни-
кот: Трајковска Гордана од Скопје на ден 11.05.2001 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1390/2001. (18254) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1475/2001 од 14.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02029270?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за услуги и промет МОБИ-ТИМ Емануел и дру-
ги ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Франклин Руз-
велт" бр. 8/1-17, Скопје. 

Се брише Гавриловски Вања управител без огра-
ничување. Се запишува Емануел Јаневски управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1475/2001. (18255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2683/2000 од 27.11.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 0200375?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за угостителство, туризам, трговија и услуги М 
$ Ф Марјан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул."11 
Октомври" бб, Скопје. 

Се брише досегашниот управител Марјан Горѓиев, 
а се запишува новиот управител Димчо Горѓиев. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2683/2000. (18256) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 198/01 од 11.06.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02009272?-4-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на одлуката за промени 
на органи на управувањето на Друштвото за угости-
телство и туризам МАКЕДОНИЈА АД Гостивар, 
ул."Борче Јовановски" бр. 56. 

Се брише Ристоски Петре, се запишува Ристоски 
Петре - претседател на Управен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
198/2001. (18259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1570/2001 од 05.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008366?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, инженеринг, промет и услуги 
КОМ СОФТ Коста ДООЕЛ увоз-извоз ул."Мито Ха-
џивасилев Јасмин" бр. 18, Скопје. Се брише: Митреска 
Елена - управител без ограничување. Се запишува: 
Митреска Елена - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1570/2001. (18260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1248/01 од 19.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025051?-4-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на органи на управува-
њето на Акционерското друштво за земјоделие, ин-
дустрија и кооперација НАГОРИЧАНЕ увоз-извоз ул. 
"III МУБ" бр. 17, Куманово. Запишување на одлука 
за промена на членови на Надзорен одбор-разрешува-
ње и именување и запишување на одлука за промена 
на членови на управен одбор-разрешување и именува-
ње на АД за земјоделие, индустрија и кооперација 
НАГОРИЧАНЕ увоз-извоз ул."III МУБ" бр. 17, Ку-
маново. 

Од Основниот суд Скопје I 
1248/2001. 

Скопје, П.трег. бр. 
(18262) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 260/2001 од 24.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001295?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговец пое-
динец Јован Веле Стефановски ТП ул."Добре Радо-
савлев"бр. 28, Штип. Бришење на трговец поединец. 
Трговец поединец Јован Веле Стефановски ТП 
ул."Добре Радосавлев"бр. 28, Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
260/2001. (18263) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 327/2001 од 07.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006143?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето и пристапувањето 
нов содружник и промена на лице овластено за заста-
пување на Друштвото за трговија и услуги МВ-пром 
увоз-извоз ДОО Струмица, ул."Браќа Минкови" бр. 
38. Се упишува истапување на содружник Шопов Мит-
ко од Струмица и пристапување на нов содружник Јо-
се Георгиев од с. Пиперово Василево, се врши и про-
мена на лице овластено за застапување и тоа се брише 
од Управител Шопов Митко од Струмица, а за управи-
тел без ограничување се запишува Георгиев Васе од с. 
Пиперово бр. 36, Василево. Новиот содружник во се 
ги прифаќа одредбите од договорот за основање на 
друштвото, а за обврските на друштвото не одговара. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
327/2001. (18264) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 342/2001 од 07.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003152?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговец пое-
динец Михаела Горги Славевска Ѓурица ТП Св. Нико-
ле,ул."Кочо Рацин" бр. 43-2/1. се брише од трговскиот 
регистар Трговецот поединец Михаела Горги Славев-
ска Ѓурица ТП Св. Николе, ул."Кочо Рацин" бр. 43- 
2/1. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
342/2001. (18266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1184/01 од 18.06.2001 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на органи на управу-
вање на Акционерско друштво за земјоделие, индус-
трија и кооперација МЛЕКАРСТВО СО КООПЕРА-
ЦИЈА увоз-извоз ул."Ш МУБ" бр. 17, Куманово.Запи-
шување на одлуки за промена на членови на Надзорен 
одбор-разрешување и именување и запишување на од-
луки за промена на членови на управен одбор-разре-
шување и именување на Акционерско друштво за зем-
јоделие, индустрија и кооперација МЛЕКАРСТВО 
СО КООПЕРАЦИЈА увоз-извоз ул."III МУБ" бр. 17, 
Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1184/2001. (18261) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 289/2001 од 11.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004249?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, трговија на големо и ма-
ло увоз-извоз и услуги Струма-експорт ДООЕЛ с. 
Доброшница Општина ВасилевоДејности:15.32, 15.33, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 55.11, 55.12, 55.21, 15.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40.Консигнациона 
продажба на стоки од увоз; вршење работи на посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, малограни-
чен промет со Грција и Бугарија, меѓународен тран-
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спорт на стоки и патници во меѓународниот патен со-
обраќај, застапување и претставување, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
289/2001. (18274) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 340/2001 од 06.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006038?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружник, про-
мена на фирма и адреса на седиште и овластено лице 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 100-
Текс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул."Панче Караѓозов" 
бр. 39, Штип. 

Се пренесува уделот и сопственост на уделот од 
Благој Серафимов од Штип на Стојче Јакимовски од 
Штип - единствен содружник. Се менува називот и ад-
ресата во седиштето од Друштво за производство, тр-
говија и услуги Басттекс ДОО увоз-извоз Штип, 
ул."Железничка" бб, во Друштво за производство, тр-
говија и услуги 100-Текс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, 
ул."Панче Караѓозов" бр. 39, Штип, скратен назив" 
100-Текс ДООЕЛ Штип. 

Се брише: Трајче Коцев - управител без ограничу-
вање во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет. Се впишува: Стојче Јакимовски - управител без 
ограничување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
340/2001. (18277) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 197/2001 од 10.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 030064137?-8-12-000, го запиша во 
трговскиот регистар дополнувањето на дејност на 
Друштвото за градежништво, трговија и услуги ЕЛИ-
ДА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Штип, ул."4-ти Ју-
ли"бр.1, Штип. 

Дејности: 51.21, 52.11, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.43, 
52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
197/2001. (18281) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 53/2000 од 06.11.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 1-1699-0, го запиша во судскиот регистар 
именувањето на директор на Дрвна индустрија "Јосиф 
Свештарот" Акционерско друштво во мешовита сопс-
твеност Струмица, "Тапетарија" ДОО Струмица, 
ул."Климент Охридски" бр. 180. Именување на дирек-
тор Смилков Благој - директор со неограничени ов-
ластувања. Се брише: Трајков Митко -ВД-директор. 
Прочистен текст: Смилков Благој - директор со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
53/2000. (18286) 

ската влошка бр. 2-263-0, го запиша во судскиот регис-
тар зачленувањето на задругари по закон на задругата 
на Задруга за производство на градежен материјал 
п.о.с "Брегалница" с. Кучичино - Кочани. 

Со членување на задругари и тоа: Охрида М Стоја-
нова с. Грдовци, Милена М Јанева с. Тркање, Тодорка 
Т Анастасова с. Чифлик, Николчо П Јосифов Кочани, 
Јасмина С Ѓеорѓиева с. Оризари, Анка М Велкова с. 
Кучичино, Ацо Ставрев с. Соколарци, Трајанка Г Ја-
нева с. Грдовци, Зоран Мојсиев с. Соколарци, Славчо 
Петров с. Кучичино. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
113/2000. (18287) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 668/2001 од 20.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 012475, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на Друштвото за транспорт, шпеди-
ција, трговија на големо и мало и услуги НИ-ТРАНС 
Николче ДООЕЛ Кукуречани увоз-извоз Кукуречани. 
Во друштвото пристапува содружникот: Благоја По-
повски. Се менува фирмата на друштвото и гласи: 
Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги 
НИ-ТРАНС Николче и др. ДОО Кукуречани увоз-из-
воз. Се зголемува основната главница на друштвото 
со странски влог од 55000 дем или 1.680.000,00 ден,при. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
668/2001. (18288) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 320/2001 од 07.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005539?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластеното лице на 
Друштвото за услуги и трговија Амбра увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, ул."24-ти Октомври"бр. 30. 

Се брише: Велкова Елизабета - управител на 
друштвото со неограничени овластувања. Се запишу-
ва: Христова Гордана - управител на друштвото со не-
ограничени овластувања. пречистен текст: Христова 
Гордана - управител на друштвото со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
320/2001. (18278) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 433/2001 од 21.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 001111, го запиша во трговскиот ре-
гистар бришењето на ТП на Трговецот поединец за 
трговија на мало со мешовита стока Александра Бла-
же Јовановска Блау АП Прилеп ТП Прилеп, ул."Ки-
рил и Методиј" бр. 13. Се брише од судскиот регистар: 
Трговец поединец за трговија на мало со мешовита 
стока Александра Блаже Јовановска БЛАУ АП При-
леп ТП и му престануваат сите права и обврски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
433/2001. (18289) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 658/2001 од 18.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 002887, го запиша во трговскиот ре-
гистар пристапувањето на основач, промена на назив 
и зголемување на влог на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ОСКАР увоз-извоз Битола ДОО 
ул."Хераклеа" бр. 2, Битола. 

Во друштвото за производство, трговија и услуги 
ОСКАР Александар увоз-извоз Битола, ул."Херак-
леа" бр. 2, пристапува Георги Георгиу од Флорина Ре-
публика Грција, со влог во предмети во износ од 
5.650,00 дем. Новиот назив на друштвото е: Друштво 
за производство, трговија и услуги ОСКАР увоз-извоз 
ДОО Битола, ул."Хераклеа" бр. 2, Битола. Вкупниот 
влог на ДОО изнесува 15.950 дем во предмети во де-
нарска противвредност од 497.300,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
658/2001. (18290) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.трег. бр. 113/2000 од 05.06.2001 година, во регистар-

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 648/2001 од 13.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 002243, го запиша во трговскиот ре-
гистар проширувањето на Производно, трговско и ус-
лужно друштво Љупчо Брзовски БРЗОПРОМ увоз-
извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул."13-ти Јули" бр. 35. 

Проширување на дејности на друштвото: 50.10, 
50.20, 50.30, 50.50, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.50, 25.1, 
25.12, 25.13, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 36.63, 15.85, 
15.89, 15.98. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
648/2001. (18291) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 660/2001 од 18.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 002730, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Производно тргов-
ско и услужно друштво Киро Томовски ЕМИТЕКС 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул."Солунска" бр. 
233. Силвана Печалева - управител со неограничени 
овластувања. Му престанува овластувањето, застапу-
вање на Велевска Андријана и се брише од трговскиот 
регистар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
660/2001. (18292) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 541/2001 од 24.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 00856, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Трговското друш-
тво за производство, трговија и посредување и услуги 
Оран Екрем - ЕЛЛОМЕХ - Охрид ДООЕЛ Охрид, 
ул."Дејан Војвода" бб. Промена на управител во Тр-
говското друштво за производство, трговија, посреду-
вање и услуги Оран Екрем - ЕЛЛОМЕХ - Охрид ДО-
ОЕЛ. На досегашниот управител Оран Екрем му 
престанува овластувањето за застапување на друш-
твото во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет и се брише од трговскиот регистар. Демироски 
Исмаил ќе ја врши функцијата управител и ќе го зас-
тапува друштвото во внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет, неограничено во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
541/2001. (18293) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 649/2001 од 13.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 001451, го запиша во трговскиот ре-
гистар префрлувањето на трговецот поединец на Тр-

говец поединец за трговија на мало Нане Саку Кос-
тандина "НАНЕ"Крушево ТП, Крушево, ул."Илин-
денска" бр. 11. 

Префрлување на трговец поединец од Нане Ванчо 
Виолета на Нане Саку Констандина. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
649/2001. (18296) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 455/2001 од 31.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 005114, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената со следните податоци на Акционер-
ско друштво за внатрешен и меѓународен транспорт, 
туристички услуги и сервисирање "ГАЛЕБ" - Охрид, 
ул."Питу Гули" бр. 4. Запишување на одлука за про-
мена на статут на Акционерско друштво за внатрешен 
и меѓународен транспорт, туристички услуги и серви-
сирање "ГАЛЕБ" Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
455/2001. (18297) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 602/2001 од 14.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-536, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
Акционерско друштво во мешовита сопственост АД 
"МАКЕМАЈЛ" - Струга со П.О. Промена на лице ов-
ластено за застапување, застапник (извршен дирек-
тор) на Акционерско друштво во мешовита сопстве-
ност АД "МАКЕМАЈЛ" - Струга со П.О. Му преста-
нува овластувањето за застапување и во надворешно-
трговското работење на лицето Секулоски Алексан-
дар и се брише од судскиот регистар. Во акционерско-
то друштво пристапува лицето Скрчески Гаврил и во 
трговскиот регистар се запишува застапник (извршен 
директор) со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
602/2001. (18294) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 643/2001 од 14.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 005613, го запиша во трговскиот ре-
гистар Акционерско друштво за градежништво 
"Трудбеник" Охрид, кеј "Маршал Тито" бб, Охрид. 

Се врши промена на Статутот-чл. 15 во смисла на 
тоа што се менува структурата на капиталот и новата 
структура е: на вкупно 38.490,00 акции носители се: -
обични 28.840,00 Ацо Спироски; обични - 3.876,00 вра-
ботени и - приоритетни 5.774 ФПИОМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
643/2001. (18298) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 652/2001 од 14.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 002938, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на Друштвото за производство 
и трговија Василиос Михос и др. ПЛАНЕТ-МИХОС 
увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Прилепска" бр. 
90а. 

Фирма: Друштво за производство и трговија Васи-
лиос Михос и др. ПЛАНЕТ-МИХОС увоз-извоз Бито-
ла ДОО. Седиште: Во Битола, ул."Прилепска" бр. 
90а. Се зголемува основната главница на друштвото 
за 61.461 дем или денарска противвредност 
1.905.291,00 денари во основни средства-предмети и 
истата сега изнесува 66.461 дем или 2.060.891,00 денари 
во предмети и пари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
652/2001. (18299) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 662/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 003029, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител н а Производното, тр-
говско и услужно друштво Крсте ДУДИПРОМ увоз-
извоз Струга ДООЕЛ с. Радожда - Струга. Се менува 
член 7 од изјавата за претворање на ПП во ДООЕЛ . 
Лице овластено за застапување на друштвото како во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет - упра-
вител со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности е лицето Кутаноски Горанчо. Му 
престануваат овластувањата за застапување на досе-
гашниот управител Бакрачески Крсте и се брише од 
трговскиот регистар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
662/2001. (18295) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 659/2001 од 18.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 01010377, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за ус-
луги, производство и трговија на големо и мало "Ме-
талец - Инженеринг" увоз-извоз ДООЕЛ Битола, 
ул."Индустриски дел" бб. Промена на лицето овласте-
но за застапување на Друштвото за услуги, производ-
ство и трговија на големо и мало "Металец - Инжене-
ринг" увоз-извоз ДООЕЛ Битола. Му престанува ов-
ластувањето за застапување на В.Д. управителот Вин-
ко Корчуланин и во надворешнотрговскиот промет и 
се брише од трговскиот регистар како В.Д. управител. 
Лице овластено за застапување и во надворешнотр-
говскиот промет е Илиевски Томе - управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
659/2001. (18300) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 635/2001 од 11.06.2001 година, во регистар-
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ската влошка бр. 011190, го запиша во трговскиот ре-
гистар проширувањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и забавни игри на Смилеска Даниела 
ИНТЕР СПЕЈС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, 
ул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 88. единствен сод-
ружник на Друштво за производство, трговија и забав-
ни игри, основано и регистрирано при ОС - Битола 
под рег. влошка 01011190?-8-01-000 и Трег.428/2000, 
врши проширување на своето работење со уште след-
ните дејности: 71.33, 72.60, 30.01, 30.02, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
635/2001. (18301) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 210/2001 од 12.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-5418, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластено лице на Јавно здравстве-
на организација Здравствен дом - Вевчани. Му преста-
нува овластувањето за застапување на лицето Калај-
џиски Будимир - директор. Лице овластено за застапу-
вање Стојкоски Јован ВД - директор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
210/2001. (18302) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 605/2001 од 04.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 011974, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Трговското друш-
тво за трговија, производство и услуги РИВАЛ ДОО-
ЕЛ Охрид, Охрид ул. "Партизанска" бр. 24 зграда кеј 
1/8. Се врши промена на управител на друштвото: Се 
запишува: Коруноски Ристо - управител со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Се брише: Мајстороски Илија како управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
605/2001. (18304) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 544/2001 од 25.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 01007541?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, содружник и 
лице овластено за застапување на Трговското друш-
тво за трговија, производство и услуги Буклиевска 
Фанија ЛЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул."Сплит" 
бр. 6, Битола. 

Промена на фирма, содружник и лице овластено 
за застапување на Трговското друштво за трговија, 
производство и услуги Буклиевска Фанија ЛЕДА ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Битола и новата фирма гласи: тргов-

ско друштво за трговија, производство и услуги Бук-
левски Марјан ЛЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола. Од 
друштвото истапува содружникот Буклевска Фанија, 
му престанува овластувањето за застапување и се бри-
ше од трговскиот регистар. Во друштвото пристапува 
Буклевски Марјан и ќе го застапува како управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
544/2001. (18305) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 468/2001 од 10.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 01003488, ја запиша во трговскиот 
регистар измената на статутот на Индустрија за мле-
ко, млечни производи и сокови "МЛЕКАРА" Акцио-
нерско друштво Битола. Измена на статутот на Ин-
дустрија за млеко, млечни производи и сокови "МЛЕ-
КАРА" Акционерско друштво Битола, согласно одлу-
ка за измени и дополнувања на статутот бр. 02-184 од 
07.04.2001 година, донесена од Собранието на друш-
твото. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
468/2001. (18306) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 570/2001 од 30.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 007462, го запиша во трговскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги Крсте 
Џуклески "ПОЛИСО" увоз-извоз Косел ДООЕЛ Ко-
сел. Проширување на дејности во Трговското друш-
тво за производство, трговија и услуги Крсте Џукле-
ски "ПОЛИСО" увоз-извоз Косел ДООЕЛ уште со 
дејностите: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.22, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.40, 74.40, 
74.70, 74.82, 74.83, 92.34, 93.03. откуп на земјоделски и 
сточарски производи, шумски плодови и лековити 
билки, забавни игри на автомати, флипери и слично. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
570/2001. (18303) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 607/2001 од 04.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 004816, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Трговското друш-
тво за шпедитерски услуги и трговија Фроса Голабо-
ска - ФЕЛИКС - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул."Даме Гру-
ев" бр. 2-1/10. 

Промена на управителот во Трговското друштво 
за шпедитерски услуги и трговија Фроса Голабоска -
ФЕЛИКС - Охрид ДООЕЛ. На досегашниот управи-
тел Вранишкоски Крсте му престанува овластувањето 
за застапување на друштвото во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет се брише од трговскиот ре-
гистар. Јаковческа Гордана ќе ја врши функцијата уп-
равител и ќе го застапува друштвото во внатрешниот 
и надворешнотрговскиот промет неограничено во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
607/2001. (18307) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 632/2001 од 11.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 004180, го запиша во трговскиот ре-
гистар проширувањето на дејности на Трговското 
друштво за транспорт и трговија ЛАВЧЕ Кире Секу-
лоски с. Лескоец Охрид ДООЕЛ с. Лескоец, Охрид. 
Трговското друштво за транспорт и трговија ЛАВЧЕ 
Кире Секулоски с. Лескоец Охрид ДООЕЛ со седиш-
те во с. Лескоец, Охрид регистрирано при надлежни-
от основен суд во Битола со Решение Трег. 3385/98 од 
16.12.1998 година и со број на регистарска влошка на 
регистарскиот суд и негово седиште 01004180?-8-06-
000, врши проширување на дејностите во внатрешни-
от промет и тоа со следните дејности: 14.11, 14.12, 
14.21, 14.22, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
45.11, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.50. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
632/2001. (18308) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 558/2001 од 29.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 003598, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување, 
истапување и пристапување на нов содружник на 
Друштвото за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало Нацис Атанасиос и др. КАОЛ извоз-увоз 
Прилеп ДОО Прилеп, ул."Крушевски пат"бб. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње со што му престануваат овластувањата за застапу-
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вање на Ѓорѓиос Њакас управител и се брише од суд-
скиот регистар. Лице овластено за застапување е На-
цис Атанасиос - управител со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности и надвореш-
нотрговскиот промет и се запишува во трговскиот ре-
гистар. Од фирмата истапува содружникот Ѓорѓиос 
Њакас и и го преотстапува својот основачки удел на 
новиот содружник Ниака Димитриос Димитра која 
пристапува кон фирмата согласно Договор за преот-
стапување на основачки удел. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
558/2001. (18309) 

консигнација, застапување и посредување во прометот 
на стоки и услуги, малограничен промет со соседните 
држави, угостителски и туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Функцијата упра-
вител во внатрешниот и надворешниот промет ќе ја 
врши Павлина Радкова Маринова - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2608/2001. (18751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2296/2001 од 25.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041542?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија и услуги ФИЛИНГ ДООЕЛ увоз-из-
воз Гевгелија, ул."Воденска" бр. 10. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 30.01, 30.02, 51.11, 51.15, 51.16, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.64, 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, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 65.12/3, 71.33, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 73.10/1, 73.10/2, 73.20, 
73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 73.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, услуги на меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници (меѓународна шпе-
диција, агенциски услуги на транспортот и др. ), пос-
редништво, застапништво, консигнација, реекспорт, 
угостителски услуги, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија, СР Југославија и др. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување е Жаклина Филова - управител со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2296/2001. (18750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2630/2001 од 09.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041849?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги ДРИМС ДОО увоз-извоз Скопје., 
ул."Симеон Кавракиров" бр. 59/3, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски фирми, посредување во над-
ворешнотрговско работење, реекспорт, консигнација, 
меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во 
меѓународниот друмски сообраќај, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка.За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Содружници: Рикардо 
Сали од Скопје, ул."Симеон Кавракиров" бр. 59/3 и 
Габриел Бајрам од Скопје, ул."Марко Крале" бр. 10. 

Рикардо Сали - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2630/2001. (18752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2608/2001 од 10.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041827?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото 
за угостителство и промет КАЈ ПАВЛИНА ДООЕЛ 
Скопје, ул."Шидска" бр. 24 лок.1 вл.2 ст. зграда А-5. 

Единствен содружник: Павлина Радкова Маринова 
од Плевен, населба "Строгозија" бл.94. вл.Д кат 1 стан 
3- Р.Бугарија. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 93.05, во 
надворешнотрговскиот промет ќе ги обавува следните 
дејности: надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт и 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2525/2001 од 05.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02028900?-3-09-001, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на подружница на 
Друштвото за обезбедување на имот, лица и монито-
ринг услуги ТИМ ДОО ул."Железничка" бр. 64, Скоп-
је, подружница: ТИМ 1 Штип, ул. "Маршал Тито" бб, 
Штип. 

Обезбедување на имот и лица. 
Во правниот промет со трети лица истапува во име 

и за сметка на друштвото. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара друштвото 
со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2525/2001. (18753) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2155/2001 од 02.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041401?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговецот поединец 
на Парфимерија ТП АНТРА Трајче Славко Андрески 
ул."Андреја Петковиќ" бр. 2, Скопје. 

Дејности: 52.33, 52.62. Основач е Трајче Андрески 
ул."Андреја Петковиќ" бр. 2, Скопје. Управител е 
Трајче Андрески ул."Андреја Петковиќ" бр. 2, Скопје 
без ограничувања. Во правниот промет со трети лица 
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ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет ТП ќе одговара 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2155/2001. (18754) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2104/2001 од 26.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041350?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Трговското 
друштво за проектирање, градежништво и инжене-
ринг РАБА Милка и др. ДОО експорт-импорт Скоп-
је, ул."Палмиро Тољати" бр. 95 б. 

Основачи на фирмата се: Милка Пренковска и Ре-
гина Насковска и двете од Скопје. 

Шифри на дејност: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 51.22, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.13, 
51.18, 51.19, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 63.40, 74.84, надворешна трговија : надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Управител на друштвото е 
Милка Пренковска без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2104/2001. (18755) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2539/2001 од 05.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041760?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија на големо и мало и услуги БАМБИ -ВИ Јулијана 
ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Партизански одреди" 
бр. 153/I-76. 

Скратена форма на друштвото: БАМБИ-ВИ, Јули-
јана ДООЕЛ. 

Дејности: 51.34, 51.36, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
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, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
92.34, 93.05, дејности во надворешнотрговскиот про-
мет (работење) надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, надворешна трговија со прехранбени 
производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е Јулијана Ацовска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2539/2001. (18756) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2618/2001 од 09.07.2001 година, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на трговското друш-
тво како ДОО на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги МЕДИАФАРМ ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул."Народен Фронт" бр. 25/51. 

Друштвото е основано со Договор за основање бр. 
1/1 од 11.06.2001 година, а основачи се Наташа Киков-
ска, Ирена Киковска и Благоја Киковски. 

Дејност: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 

18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.10/1, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.50, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 
26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 
26.81, 26.82, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.52, 28.62, 28.63, 28.72, 29.23, 29.24, 29.40, 31.10, 35.11, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 
37.10, 37.20, 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, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 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, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Југославија и Бугарија, кон-
сигнациона продажба, комисиона продажба, реек-
спорт, меѓународен транспорт и шпедиција, превоз на 
патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2618/2001. (18757) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2602/2001 од 06.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041822?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, услуги, угостителство, тргови-
ја и транспорт ШУТЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Ку-
маново, ул."Илинденска"бр. 21. 

Дејности: 01, 01.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/3, 01.13/2, 
01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 15.51, 
15.31, 15.33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 
18.10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 
33.10/2, 33.20, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.51, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.3, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.40, 92.61, 92.71, 93.01, 
93.02, 93.03, 93.05, дејности во надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени и неп-
рехранбени производи, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, 
продажба на стоки во консигнациони складишта, ра-
боти на посредување, работи на привремен увоз од-
носно извоз на стоки, застапување на странски фирми, 
меѓународни агенциски работи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Владимир Шутевски - управител без ограничување. 
Основач, односно единствен содружник е Владимир 
Шутевски од Куманово ул."Томе Думба" бр. 108-2/7. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2602/2001. (18758) 

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45. 
Во правниот промет спрема трети лица ТП истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските во правни-
от промет спрема трети лица ТП одговара со целиот 
свој имот. Дарко Стојановски - управител без ограни-
чување. Основач е лицето Дарко Стојановски од 
Скопје ул."Антон Чехов" бр.9. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2446/2001. (18761) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1860/2001 од 31.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 0241110?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија, услуги и превоз на патници и стока 
БЕЈТОКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Методи 
Митевски"бр. 9-4/10. 

Дејност: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.15, 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, 51.56, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 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, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување, консигнација, реекспорт, меѓуна-
роден превоз на патници, меѓународен превоз на сто-
ка, меѓународна шпедиција. 

Основач и управител Бејтула Керими од Скопје, 
ул."Методи Митевски" бр. 9-4/10. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е Бејтула Керими - управител без ограничување. Во 
правниот промет со трети лица настапува во свое име 
и за своја сметка, а за обврските одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1860/2001. (18759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2319/2001 од 27.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041565?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија на големо и мало и услуги НЕСТОР-ТРЕЈД Ната-
ша ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул."Горче Петров" бр. 
11/А/3-10. Скратена форма на друштвото: НЕСТОР-
ТРЕЈД, Наташа ДООЕЛ. 

Дејности: 51.34, 51.36, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 72.34, 
93.05, дејности во надворешнотрговскиот промет (рабо-
тење) надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, надворешна трговија со прехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е Наташа Јовановска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2319/2001. (18760) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2446/2001 од 27.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041691?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Инженеринг 
и завршни работи во градежништво Трговец-поеди-
нец КОЛОР СТИЛ ТП, Дарко Стојан Стојановски 
ул."Антон Чехов" бр. 9, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2402/2001 од 27.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041648?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
угостителство, трговија и услуги АЈ-ВИС ТРЕЈД ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Димче Милошев-
ски" бр. 4. Основачот Виктор Атанасовски од Скопје, 
ул."Димче Милошевски" бр.4, на ден 01.06.2001 годи-
на, во согласност со ЗТД го основа: Друштво за угос-
тителство, трговија и услуги АЈ-ВИС ТРЕЈД ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје. Седиште е во Скопје, 
ул."Димче Милошевски" бр. 4. 

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 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, 50.30/1, 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, 51.64, 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, 52.44/1, 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, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, дејности во надво-
решниот трговски промет: надворешна трговија со 
непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги за странски фирми, 
консигнациони складови и сервисно работење за 
странски фирми, консигнациона продажба, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, 
меѓународна шпедиција, реекспорт, туристички и 
угостителски услуги, комисиона продажба. 

Овластувања и одговорности: Во правниот промет 
со трети лица друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Управител во внатрешниот и надворешниот про-
мет е: Виктор Атанасовски- управител без ограничу-
вања од Скопје, ул."Димче Милошевски" бр.4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2319/2001. (18762) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1991/2001 од 26.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041237?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија и услуги и завршни 
работи во градежништвото АЛИГОМОНТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул."Шидска"бр. 12/4/17. Осно-
вање на ДООЕЛ согласно со ЗТД. Назив: Друштвото 
за производство, трговија и услуги и завршни работи 
во градежништвото АЛИГОМОНТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул."Шидска"бр. 12/4/17. Основач: Пет-
ревски Игор од Скопје. 

Дејности: 51.21, 52.23, 51.51, 51.34, 51.35, 51.41, 51.47, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.63, 55.30/2, 60.24, 63.30, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.02, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 
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45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.22, 
15.11, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 74.84, 63.40, 60.23, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен 
промет со соседни земји Бугарија, Албанија, Грција и 
СРЈугославија. 

Друштвото правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка,а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот имот. Застапувано: Петревски 
Игор - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1991/2001. (18763) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
71/2000 од 25.12.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на Македонско - Руско пријателство - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 71/2000. 
(20730) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
29/2001 од 05.07.2001 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на граѓани - Творечка Асоцијација - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 29/2001. 
(20731) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
25/2001 од 13.06.2001 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Младин-
ска културна организација "Милениум" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 25/2001. 
(20732) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
22/98 од 21.06.2000 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Друштво за 
наука и уметност - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 22/98. 
(20733) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
63/99 од 11.01.1999 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Клуб на пи-
сатели "Стале Попов" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 63/1999. 
(20734) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
159/99 од 10.05.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние за реставрација на културно историскиот споме-
ник"Еврејски гробишта" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 159/99. 
(20736) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
59/2000 од 15.11.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Танцов 
клуб "Танго" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 59/2000. 
(20737) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
69/2000 од 26.12.2000 година, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации изврши упис на Еколошко 
здружение "Детелина" с. Кравари - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 69/2000. 
(20740) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
16/2001 од 23.03.2001 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на граѓани "Животот е повеќе" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 16/2001. 
(20741) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
57/2000 од 16.11.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на граѓани " Студио -5" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 57/2000. 
(20742) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
156/99 од 21.11.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на Македонско-Скандинавско пријателство "Ал-
фа-Омега"- Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 156/99. 
(20743) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
60/2000 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Клуб на 
воени старешини.- Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 60/2000. 
(20744) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
61/2000 од 26.02.2001 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на Љубители на литературата, културата и наука-
та - Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 61/2000. 
(20745) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
136/99 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на промена 
на име и тоа: Македонско - Хрватско друштво "Марко 
Марулиќ"- Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 136/99. 
(20810) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
64/2000 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на граѓани археолози и љубители на археологија 
"Висои"- Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 64/2000. 
(20811) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
65/2000 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Центар за 
развој на граѓанско општество "Виа Вита" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 65/2000. 
(20812) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
66/2000 од 26.12.2001 година, во регистарот на здруже-
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нија на граѓани и фондации изврши упис на Пчелар-
ско здружение "Мариовска матица" - Старавина. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 66/2000. 
(20813) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
136/99 од 15.12.2001 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на промена 
на лице овластено за застапување на Ф.К."Пелистер" 
- Битола, овластено лице е Горан Невеновски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 136/99. 
(20814) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
46/2000 од 27.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на еколошка ревитализација и одржлив развој 
"Извор"- Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 46/2000. 
(20881) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
45/2000 од 06.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Хумани-
тарна организација за помош на хендикепирани деца 
"Мајка Ана Викторија - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 45/2000. 
(20884) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
44/2000 од 07.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Асоција-
ција на сојуз на здруженија на одгледувачи на говеда 
во РМ. - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 44/2000. 
(20886) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
41/2000 од 28.07.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Општин-
ски сојуз на фудбалски тренери - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 41/2000. 
(20890) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
76/99 од 21.07.1999 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Асоцијација 
на француски јазик и култура - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 76/1999. 
(20893) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
75/98 од 13.04.1999 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Здружение 
на жени "Ева" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 75/1998. 
(20896) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
70/98 од 13.04.1999 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Автомото 
друштво "Горѓи Наумов" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 70/1998. 
(20897) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
22/2001 од 15.05.2001 година, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние на граѓани "Анима" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 22/2001. 
(20899) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
77/98 од 13.04.1999 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Здружение 
на лекари- Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 77/1998. 
(20901) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
53/2000 од 25.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Центар за 
театарски иницијативи - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 53/2001. 
(20903) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
51/2000 од 16.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Спортско 
- пливачко друштво "Олимпик" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 51/2000. 
(20907) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
1650/2000 од 16.10.2000 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации изврши упис на Здру-
жение на граѓани "Граѓански патеки" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 50/2000. 
(20908) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
49/2000 од 16.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Скијачко 
друштво "Црвени стени" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 49/2000. 
(20909) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
46/2000 од 28.04.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Младин-
ски фудбалски клуб "Младинец - 2000" - с. Кравари -
Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 46/2000. 
(20910) 

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 
41/2000 од 03.08.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Демокра-
тија на невладин колосек - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 41/2000. 
(20911) 

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ. бр. 
3/2001 од 09.07.2001 година во регистарот на здруже-
ние на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "МУСАЛА" со седиште во Кратово ул. "Проле-
терска" бр. 2. 

Цели и задачи: Развивање на сите категории на 
фудбалско натпреварување во организација на ФСМ и 
ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработ-
ка и заемни односи со други здруженија и клубови со 
цел за популаризација на фудбалот, преземање на ак-
тивности за развој и унапредување на фудбалот како 
спорт посебно во училиштата, средношколската и сту-
дентската младина, спроведување и развивање на 
спортскиот дух како и потребите за рекреација на гра-
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ѓаните во склад со материјалните можности, како и 
соработка со други клубови и спортски друштва. 

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр.3/2001. 
(20726) 

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ. бр. 
5/2001 од 14.08.2001 година во регистарот на здруже-
ние на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "ЕЛЕКТРО" од Кратово со седиште во Кратово 
ул."25 -ти Мај" бб. 

Цели и задачи: Развивање на сите категории на 
фудбалско натпреварување во организација на ФСМ и 
ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработ-
ка и заемни односи со други здруженија и клубови со 
цел за популаризација на фудбалот, преземање на ак-
тивности за развој и унапредување на фудбалот како 
спорт посебно во училиштата, средношколската и сту-
дентската младина, спроведување и развивање на 
спортскиот дух како и потребите за рекреација на гра-
ѓаните во склад со материјалните можности, како и 
соработка со други клубови и спортски друштва. 

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр.5/2001. 
(20727) 

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ. бр. 
8/2001 од 15.08.2001 година во регистарот на здруже-
ние на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "ТАБАЧКА" во Кратово со седиште во Кра-
тово, ул."Планинска" бр. 38. 

Цели и задачи: Развивање на сите категории на 
фудбалско натпреварување во организација на ФСМ и 
ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработ-
ка и заемни односи со други здруженија и клубови со 
цел за популаризација на фудбалот, преземање на ак-
тивности за развој и унапредување на фудбалот како 
спорт посебно во училиштата, средношколската и сту-
дентската младина, спроведување и развивање на 
спортскиот дух како и потребите за рекреација на гра-
ѓаните во склад со материјалните можности, како и 
соработка со други клубови и спортски друштва. 

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр.8/2001. 
(20728) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. згф. бр. 
42/01 од 21.08.2001 година во судскиот регистарот на 
Здружение на граѓани и фондации под реден 
бр.43/2001 се врши упис на основање на здружението 
на граѓани со име "КАРАТЕ КЛУБ СПОРТ 94" од 
Прилеп. 

Основни цели и задачи на клубот се: поттикнува-
ње, омасовување и развој на каратето на територија 
на Прилеп и РМ развивање и унапредување на систе-
мот на натпревари, соработка со други клубови од РМ 
и надвор од неа и друго. Седиште на Здружението е 
во Прилеп на кеј"9-ти Септември" бр. 1/7. Лице овлас-
тено за застапување и пристапување на клубот е Пе-
тар Белистојаноски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф. бр.8/2001. 
(20823) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. згф. бр. 
43/01 од 21.08.2001 година во судскиот регистарот на 
Здружение на граѓани и фондации под реден 
бр.42/2001 се врши упис на основање на здружението 
на граѓани со име "Агенција за спасување и обука 
"АРТИ" од Прилеп или со скратен назив Агенција 
" АРТИ" од Прилеп. 

Основни цели и задачи на Агенцијата се: дружење 
на младината и граѓаните воопшто меѓу себе, развива-
ње на заедничкото живеење на народите и народнос-
тите, обезбедување обука за локален медицински ка-
дар, според медицинските стандарди на Европа и 
САД, организирање на хуманитарни акции и друго. 

Седиште на агенцијата е во Прилеп на ул. "Јоско 
Јорданоски "бр. 3/7. Лице овластено за застапување и 
претставување е Матјаноски Робин - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф. бр. 43/2001. 
(20824) 

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на 
Здружение на граѓани и фондации под Рег. бр.6/2000 
од 21.08.2001 година ја запиша: Општинската органи-
зација на Црвен крст Кавадарци која ќе се залага за: 
чување и унапредување на здравјето и здравствената 
култура на населението и развој и унапредување на 
крводарителството, заштита и унапредување на чове-
ковата средина и развивање и унапредување на актив-
ностите за спасување на вода и планини, ќе учествува 
во обезбедување на социјална сигурност и во развива-
ње на меѓусебна солидарност на граѓаните, во ублажу-
вање и отстранување на последиците од масовно еле-
ментарни и други несреќи или вооружени судири, вос-
поставување и развивање соработка, солидарност и 
рамноправност меѓу народите во духот на меѓународ-
но почитување и разбирање и воспитување и чување 
на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и соли-
дарноста. 

Седиштето на Општинската организација на Цр-
вен крст Кавадарци се наоѓа во Кавадарци ул.""7-ми 
Септември"бб и е составен дел на Црвениот крст на Р. 
Македонија. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр.6/2000. 
(20826) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III.Ст.бр. 39/01 од 14.05.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги ИНТЕР МАК од 
Скопје, со седиште на ул."Аугуст Цесарец" бр. 5/5-15, 
со жиро сметка бр. 40100-601-246463 и број на регис-
тарска влошка 1-44373-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува 
односно, отворената стечајна постапка над должникот 
ППТУ ИНТЕР МАК од Скопје. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21366) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение ИВ.Ст.бр. 193/01 од 28.08.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија на големо и мало УБАВИ ДАБОВИ КМ Мом-
чило ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. "Димитар 
Благоев" бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-601-190461, 
како и број на регистарска влошка 02004267?-8-01-0-0-
0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за трговија на големо и 
мало УБАВИ ДАБОВИ КМ Момчило 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. (21540) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 191/01 
од 27.08.2001 година над Приватно претпријатие за 
угостителство, туризам и трговија ДАНИМА КОМЕ-
РЦ од Битола, ул."Боримечка" бр. 2, Трег.бр. 1-11702 
со дејност превоз жиро сметка бр. 40300-601-46925 при 
З П П Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21349) 
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Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 27/00 од 05.03.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над Прептријатие за трговија 
на големо и мало, производство и услуги САРИ ДОО 
експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спрове-
дува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на мало и големо, производ-
ство и услуги САРИ ДОО експорт-импорт од Гости-
вар се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (21408) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 23/01 од 15.06.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот ПТ ААЛБО-
РГ ДОО увоз-извоз од с.Здуње - гостиварско, но иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот ТП ААЛБОРГ ДОО увоз-извоз од с. 
Здуње, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (21351) 

Основниот суд во Гостивар со решение на овој суд 
Ст.бр. 24/01 од 15.06.2001 година отворена е стечајна 
постапка над должникот ТП ИВЕ - КОМ ЦО од с.Зу-
бовце - гостиварско, но истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот ТП ИВЕ -
КОМ ЦО од с.Зубовце се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (21352) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 15/01 од 23.08.2001 година, е от-
ворена стечајната постапка над должникот АД АТОМ 
- АТС Кочани со седиште во Кочани, со жиро сметка 
бр. 40400-601-48641 при ЗПП филијала Кочани. 

За стечаен управник се именува лицето Дојчин 
Шоповски дипл.машински инженер од Кочани со стан 
на ул."Скопска" бр. 40-2/7. 

Се повикуват доверителите, доверителите кои им-
аат разлачни права над подвижни предмети и права на 
должникот, како и доверителите кои имаат разлачни 
права на недвижности на должникот што се запишани 
во јавните книги катастарот, во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да 
ги пријават своите побарувања на стечајниот управ-
ник. Во пријавата треба да се означи бројот на пред-
метот над кој постои разлачно право, начинот и осно-
вот на стекнувањето на правото, како и обезбеденото 
побарување. Доверителот кој без оправдани причини 
или намерно ќе пропушти да поднесе пријава или ќе 
го одолговлекува поднесувањето на пријавата, одгова-
ра за штетата која поради тоа би можела да настане. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверителите на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник, довери-
телите ќе одлучат за понатамошниот тек на постапка-
та - извештајно рочиште, кое ќе се одржи на ден 17.10. 
2001 година во 10.00 часот во сала бр. I на овој суд. 

Од Основниот суд во Кочани. (21409) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 89/01 од 13.07.2001 година 
е отворена постапка над должникот ПТТ СПЕКТРА-
КООП Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-14104 
што се води при ЗПП филијала Струмица. 

Поради немање имот на должникот е одлучено от-
ворената постапка да не се спроведува, туку истата и 
се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба пред овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (21350) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 89/01 од 13.03.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија на големо и мало ЈОШЕ ЦО ек-
спорт-импорт Богданци, ул."Бранд Петрушев" бр. 5, 
со жиро сметка бр. 41610-601-27471. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито, Скопје, ул."Петар Манџуков" бр. 23 б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21250) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 78/01 од 07.03.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Браварско-вагарска задруга "ВАГАР" ЦО Скопје, ул. 
"Индустриска зона Југ" бб, со жиро сметка бр. 40100- 
601-5701. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановски 
Васе од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 46/2-5, тел. 444-599. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21246) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 268/01 од 23.08.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ТЕ-
ХНОПУМПИ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. "Ад-
олф Циборовски" бр. 32, со жиро сметка бр. 40120- 
601-276949. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристе-
ски од Скопје, ул."Волгоградска" бр. 4-3/4. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 249/01 од 10.07.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "ХЕММОД" увоз-извоз ДОО Скопје, ул."Ан-
карска" бр. 23, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
129129. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 
171-599. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21206) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 220/01 од 13.06.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, транспортно и трговско претпријатие 
"ЗЕКО КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз Скопје, с.Бати-
нци, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-320163. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул"Јани Лукровски" бр. 10/44, 
Скопје. 

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 објава. 

Од Оснвониот суд Скопје I - Скопје. (21205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 164/01 од 20.04.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало 
увоз-извоз "ГОВИН КОМЕРЦ" ДОО Скопје, ул. 
"Мите Богоевски" бр. 3/1 со жиро сметка бр. 40100- 
601-368304. 

За ликвидатор се определува лицето Гудески Гоце 
од Скопје, ул."Мите Богоевски" бр. 3/1. 

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 објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21362) 

ЛИКВИДАЦИИ II 

Ликвидаторот Даница Поп Иванова од Скопје, ул. 
"Павле Илиќ" бр. 4/16, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.тр-
ег. бр. 1974/01 објавува дека Друштвото за трговија, 
услуги и откуп НАНЕ КОМЕРЦ Кемал ДООЕЛ екс-
порт-импорт и жиро сметка бр. 40100-601-135890 отво-
рена при ЗПП филијала 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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена по последната објава. 

Од ликвидаторот. (21310) 

Ликвидаторот Димов Горѓе од Скопје, ул. "Воден-
ска" бр. 2-2/9, запишан во Судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение П.трег.бр. 861/00 
објавува дека Друштвото ДИМОВ КОМПАНИЈА 
Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-80971 отворена 
при ЗПП Филијала Ѓорче Петров 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 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (21249) 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 23/б, тел. 454-808, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје со решение П.трег.бр. 1129/01 објавува дека Друш-
твото ИНЕКС Васил ДООЕЛ Скопје со број на жиро 
сметка 40100-601-222020 отворена при ЗПП филијала 
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (21339) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1046, 

план 010, скица 006, во м.в."Поројте", катастарска 
култура 14100, катастарска класа 3, во површина од 
2773 м2, и на КП бр. 1924, дел 1, план 010, скица 006, во 
м.в."Колибите", катастарска култура 11000 катас. 
класа 4, во површина од 3226 м2, заведено во ИЛбр. 90 
КО Марена, сосопственост на по една половина 
идеален дел на Атанасова Иван Јадранка од Ка-
вадарци, ул. "Ц.Поп Ристов" бр. 14, и на Атанасов 
Петре Никола од Кавадарци, ул."Ц.Поп Ристов" бр. 
14, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (21257) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 211 и 212, план 4, скица 8, м.в. "Поточани", 
класа 3, со површина од 3293 м2, во КО Сенокос, соп-
ственост на Хасани Рамиза Бахтијар од с.Сенокос, 
Гостивар, за цена од 330.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (21359) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 2, план 1, скица 13, м.в. "Калиполе", класа 6, 
со површина од 608 м2, во КО Топлица, сопственост на 
Бајрами Јахја Абдурезак и Абдулџемил, за цена од 
100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (21360) 

Се продава недвижен имот ливада 4 класа, со вкупна 
површина од 463 м2, што се наоѓа на КП бр. 845 план 10, 
скица 17, на м.в."Село", КО Осинчани, сопственост на 
Димчевски Китанов Арсо од с.Осиничани, Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (21323) 

Мирческа Васка од с.Зрзе Прилеп, врши продажба 
на 1/2 идеален дел на недвижен имот заведен во ПЛ 
бр. 451 за КО Долгаец и тоа: 

КП бр. 82, план 6, скица 17, м.в."Село" култура 
нива, класа 4, во површина од 1320 м2, 
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КП бр. 82, план 6 скица 17, м.в."Село" култура 
нива класа 4, со површина од 1512 м2, 

КП бр. 82, план 6, скица 17, м.в."Село" култура 
нива, класа 4, во површина од 1980 м2, 

КП бр. 277, план 6, скица 17, м.в."Село" култура 
градина, класа 4, во површина од 93 м2, 

како и недвижен имот заведен во ИЛ бр. 265 за КО 
Долгаец и тоа: 

КП бр. 343, план 6, скица 28, м.в."Село" култура 
ливада, класа 4, во површина од 251 м2, 

КП бр. 384, план 6, скица 18, м.в."Село" култура 
ливада, класа 5, во површина од 223 м2, 

КП бр. 746, план 6, скица 17, м.в."Крст" култура 
лозје, класа 4, во површина од 327 м2, 

КП бр. 756, план 9, скица 22, м.в."Крст" култура 
ливада, класа 5, во површина од 330 м2, 

КП бр. 798, план 9, скица 24, м.в."Крст" култура 
нива, класа 6, во површина од 1765 м2, 

КП бр. 798, план 9, скица 24, м.в."Крст" култура 
лозје, класа 4, во површина од 500 м2, 

КП бр. 1047/3, план 9, скица 22, м.в."Крст" култура 
ливада, класа 4, во површина од 683 м2, 

КП бр. 1160, план 9, скица 22, м.в."Св.Никола" 
култура ливада, класа 4, во површина од 464 м2, 

КП бр. 1326, план 9, скица 23, м.в."Орловац" 
култура нива, класа 4, во површина од 2804 м2, 

КП бр. 1349, план 9, скица 20, м.в."Орловац" 
култура нива, класа 4, во површина од 417 м2, 

КП бр. 1400, план 9, скица 23, м.в."Орловац" 
култура нива, класа 5, во површина од 1454 м2, 

КП бр. 1439, план 9, скица 23, м.в."Орловац" 
култура нива, класа 4, во површина од 1400 м2, 

КП бр. 1599, план 9, скица 29, м.в."Орловац" 
култура нива, класа 4, во површина од 1747 м2, 

КП бр. 1600, план 9, скица 23, м.в."Орловац" 
култура нива, класа 5, во површина од 1965 м2, 

Купопродажната цена на погоре наведениот 
недвижен имот изнесува 35.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чии земјишта граничат со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Дано Рошкоски, бул."Гоце Делчев"зграда 
Македонија локал 14 Прилеп. (21361) 

Во нотарскиот оглас објавен во "Службен весник 
на РМ" бр. 68 од 30 август 2001 година со бр. 21190 во 
последниот став наместо: "Изјавите за прифаќање на 
понудата да се достават до нотарот Билјана 
Пецовска ", треба да стои: "До нотарот Зорица 
Пулејкова, бул. "Кузман Јосифовски - Питу" бр. 15, 
ТЦ Скопјанка, локал 40." 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 0497677 на име Каркалашев Делчо, ул. 
"Белгратска" бр. 3, Гевгелија. (21322) 

Пасош бр. 1562981 на име Мехмеди Дериме, с.Загра-
чани, Струга. (21332) 

Пасош бр. 1146361 на име Ружди Хасипи, с.Врапчи-
ште, Гостивар. (21346) 

Пасош бр. 1063977/98 издаден од УВР - Куманово на 
име Живиќ Ромео, ул."3 Македонска бригада" бр. 
3/15, Серава, Куманово. (21358) 

Пасош бр. 1082857 на име Биберовиќ Сибела, с.Г. 
Оризари, Велес. (21376) 

Пасош бр. 1024770 на име Амети Саније, ул. "Поток 
Серава" бр. 1, Куманово. (21379) 

Пасош бр. 1071645/98 издаден од УВР-Тетово на име 
Шасивари Кемет, ул. "146" бр. 107, Тетово. (21418) 

Пасош бр. 1033659/97 издаден од УВР - Гостивар на 
име Хода Бесим, с. Неготино, Гостивар. (21435) 

Пасош бр.0527349 на име Даути Зурата, с. Плитиш-
та, Струга. (21459) 

Пасош бр. 1175053 на име Липоска Васка, ул."Д.Бе-
лица", Струга. (21460) 

Пасош бр. 0697010 на име Тасеф Ефрим, ул. "Плач-
ковички одреди" бр. 4, Радовиш. (21461) 

Пасош бр. 417929 на име Чабатарева Нада, ул. "Јан-
ко Цветинов" бр. 8/9, Струмица. (21465) 

Пасош бр.045589 на име Арифи Неџбедин, с.Чело-
пек, Тетово. (21470) 

Пасош бр.1348582 на име Билали Муарем, с.Балин-
дол, Гостивар. (21476) 

Пасош бр. 976364/97 издаден од УВР - Скопје на име 
Енес Ганиќ, ул. "Џ. Кенеди" бр. 9/2-14, Скопје. (21529) 

Пасош бр. 1029961 на име Сенгул Хусеин, ул."Гари-
балди" бр. 31-б, Скопје. (21537) 

Пасош бр. 982297 на име Аднан Адеми, с.Васкинце, 
Куманово. (21390) 

Пасош бр. 1475479 на име Умер Сулеман, 
ул."Д.Лавчански" бр. 36/21, Битола. (19678) 

Пасош бр. 1201372 на име Веселинов Атанас, ул. 
"Димитар Влахов" бр. 21, Кочани. 

Пасош бр. 1596679 на име Едис Абдурахман, Охрид. 
Чекови од тековна сметка бр. 8425407 од бр. 5061943 

до 5061947 издадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Ажиевски Томо, Скопје. (21313) 

Чекови од тековна сметка бр. 8714527 од бр. 553988 
до 553992, 713029, 2895834, 3115792 , 3482343, 650285 и 
650291 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Спасиќ Среќко, Скопје. (21315) 

Чекови од тековна сметка бр. 289223 од бр. 1629025 
до 1629028 и 1769248 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Церски Гоце, Скопје. (21353) 

Чекови од тековна сметка бр. 3183874 од бр. 5132054 
до 5132058 издадени од Поштанска Штедилница - Ско-
пје на име Керими Керим, Скопје. (21356) 

Чекови од тековна сметка бр. 2554909 со бр. 145992 и 
145993 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Цветиќ Славица, Скопје. (21431) 

Чекови од тековна сметка бр. 219923 со бр. 5990409 и 
5990410 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Перо Трајковски, Скопје. (21528) 

Чекови од тековна сметка бр. 12476123 од бр. 011000 
4601350 до 0110004601359 издадени од Комерцијална 
банка на име Лелифанова Василка, Скопје. (21539) 

Работна книшка на име Арсовски Петар, Скопје. 
(21316) 

Работна книшка на име Митревска Драгица, с. Под-
мочани, Ресен. (21325) 

Работна книшка на име Коцевска Донка, Делчево. 
(21327) 

Работна книшка на име Зец Дејан, ул."М.Пупин" бр. 
34, Куманово. (21328) 

Работна книшка на име Поска Валдрепе, с.Теферич, 
Струга. (21335) 

Работна книшка на име Батковски Војо, с.Бистрица, 
Битола. (21341) 

Работна книшка на име Нуми Кани, с.Боговиње, Те-
тово. (21344) 

Работна книшка на име Марика Алексова, Струга. 
, (21378) 

Работна книшка на име Мијалче Горѓиевски,Скопје. 
Работна книшка на име Наџије Куртиш, Скопје. 

(21432) 
Работна книшка на име Тодоровска Виолета,Скопје. 
Работна книшка на име Гаков Крсте, Скопје. (21439) 
Работна книшка на име Дејан Алексовски, с. Н.Се-

ло, Скопје. (21443) 
Работна книшка на име Милица Стојаноска, с. Осло-

меј, Кичево. (21448) 
Работна книшка на име Деим Елвис, Струга. (21454) 
Работна книшка на име Абазоски Алија, с.Лабуниш-

та, Струга. (21457) 
Работна книшка на име Јусуфи Фатон, Кичево.21466 
Работна книшка на име Зуфиет Веапи, Гостивар. 
Работна книшка на име Османи Алберт, Гостивар. 

(21473) 
Работна книшка на име Насер Јусуфи,с. Арачиново, 

Скопје. (21525) 
Работна книшка на име Фатима Јусуфи, с. Арачино-

во, Скопје. (21526) 
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Работна книшка на име Ристовски Антонио, Скопје. 
(21536) 

Воена книшка на име Николоски Славе, Скопје. 
(21380) 

Воена книшка на име Себастијан Куртиш, Скопје. 
(21433) 

Воена книшка на име Сејди Северџан, Скопје. 21438 
Воена книшка на име Роберт Димовски, Скопје. 

(21442) 
Воена книшка на име Дејан Бадаровски, Скопје. 

(21538) 
Свидетелство за 1 клас на име Кузмановски Никола, 

Ресен. (21324) 
Свидетелство на име Горѓиевиќ Драгица, Куманово. 

(21329) 
Свидетелство на име Емини Скендер, с.Романовце, 

Куманово. (21330) 
Свидетелство на име Емини Седат, с.Романовце, Ку-

маново. (21331) 
Свидетелство на име Азиз Мурати, с.Бузалково, Ве-

лес. (21336) 
Свидетелство на име Фетие Мурати, с.Бузаково, Ве-

лес. (21338) 
Свидетелство на име Аљија Самир, Тетово. (21345) 
Свидетелства за завршено средно образование 

издадени од Трговско училиште - Скопје на име Балиќ 
Ениса, Скопје. (21348) 

Свидетелство на име Атнис Шеркери, с. Романовце, 
Куманово. (21449) 

Свидетелство на име Шерифе Дрита, с.Романовце, 
Куманово. (21450) 

Свидетелство на име Елизабета Маркова, с.Трновац, 
Кратово. (21451) 

Свидетелство на име Илија Ѓорѓиевски, ул."С.Кова-
чевиќ", Крива Паланка. (21453) 

Свидетелство на име Арсеновски Сашо, Злетово, 
Пробиштип. (21463) 

Свидетелство за 8 одделение на име Санела Хасано-
виќ, с.Лажани, Прилеп. (21468) 

Свидетелства за 5, 6 , 7 и 8 одделение на име Даути 
Асмир, Тетово. (21469) 

Свидетелство на име Симуноски Тихомир, Гостивар. 
(21471) 

Индекс бр. 1163 издаден од Филозофски Факултет -
Скопје на име Андоновски Здравко, Скопје. (21354) 

Индекс бр. 18723 издаден од Филозофски Факултет 
Скопје на име Поповски Горѓи, Скопје. (21355) 

Диплома издадена од УСО "Кочо Рацин" на име 
Спасовска Весна, Скопје. (21382) 

Диплома на име Тасев Тони, Штип. (21462) 
Здравствена книшка на име Љубомир Петров, Ве-

лес. (21464) 
Девизна штедна книшка на име Јован Мирчевски, 

Гостивар. (21347) 
Даночна картичка бр. 4030992249278 издадена од Уп-

рава за приход - Скопје на име Марфилд ДООЕЛ, 
Скопје. (21333) 

Даночна картичка бр. 4030991223739 издадена од Уп-
рава заприходи -Скопје на име Поспромет, Скопје. 

(21441) 
Даночна картичка бр. 5030990125079 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име Оливер Ристовски, ад-
вокат, Скопје. (21524) 

Избирачка легитимација издадена од Министерство 
за правда - Скопје на име Радмила Новачка, ул. "Ф.Ру-
звелт" бр. 62/2-11, Скопје. (21440) 

Избирачка легитимација на име Петров Алексан-
дар, Велес. (21475) 

Во огласот објавен под бр. 21143 во "Службен весник 
на РМ" бр. 68/01 за пасош бр. 1958614/00 наместо 
Аџикатарев Митко треба да стои Аџикотарев Митко. 

Во огласот објавен под бр. 20855 во "Службен 
весник на РМ" бр. 68/01 за пасош бр. 682780/95 
наместо Соња Димова треба да стои Соња Димовска. 

J A В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК BP. 16-13/314 
ЗА ПРИВИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. За набавка на готови лекови, стоматолошки пот-

рошни МС, хемикалии и ДДД средства, знаме и знак 
за Црвен крст и лабораториски садови и амбалажа за 
потребите на воените амбуланти. 

Набавката е делива. 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за од-
брана на Република Македонија, ул."Орце Николов" 
бб, соба 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства 

во списокот, франко краен корисник, со пресметан да-
нок на додадена вредност (со посебно прикажана 
стапка), без царина. 

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-
ние за ставање во промет издадено од Министерство-
то за здравство согласно член 6 од Законот за лекови-
те, помошните лековити средства и медицинските по-
магала. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Потекло на понудените средства. 
7. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжи-

телно да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/98); 

- техничко - технолошки бонитет согласно член 23 
од Законот за јавни набавки; 

- извод од регистрација на дејноста усогласен со 
Законот за трговски друштва; 

- изјава дека понудувачот не е под стечај, издадена 
од надлежен судски орган; 

- уверение дека не му е изречена мерка за безбед-
ност - забрана на вршење на дејност. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за 
јавни набавки: цена 50%, квалитет 30%, начин на пла-
ќање 10% и рок на испорака10%. 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање. 

Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул."Орце Нико-
лов" бб Скопје, по пошта или лично да се предаде, на 
денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 
26.07.2001 година во 12 часот во просториите на Ми-
нистерството за одбрана. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои 
ознака "не отворај" и број на ова барање. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
"документација" и точната адреса на понудувачот. 
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VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 
пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 25 83. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки при Министерството за економија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на повикот е Министерството за еко-

номија ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје. 
2. Предмет на Отворениот повик е прибирање на 

понуди за набавка на: 
- компјутерска опрема и софтвер за имплемента-

ција на информационен систем за потребите на Ми-
нистерството за економија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува на набавка на компјутерска 
опрема и софтвер за потребите на информациониот 
систем на Министерството за економија. 

2. Тендерската документација, заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Министерството за економија, канцеларија бр. 509-а, 
секој работен ден од 08:00-15:00 часот, а подетални ин-
формации за истата да добијат на тел. 393-404 и 393- 
418. (Освен понудувачите кои ја имаат набавено тен-
дерската документација со Ограничениот повик на 
Министерството за економија бр. 9/2001). 

3. При подигање на тендерската документација, заин-
тересираните понудувачи треба да уплатат 5.000,00 ден. 
на жиро сметката 40100-631-1606 со повикување на број 
724125, даночен број 4030000392597, депонент НБРМ. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот; 
- Детален опис на понудената опрема според тен-

дерската документација (назив на производителот, 
земја на производство, модел, технички карактеристи-
ки, проспекти и др.); 

- Поединечна цена (од парче) и вкупна цена со по-
себно искажани ДДВ, царински и други давачки, фик-
сна (непроменлива се до конечното исполнување на 
договорот) и искажана во денари; 

- Рок на извршување на работите (искажан во ка-
лендарски денови сметан од денот на склучување на 
договорот, односно уплатата на авансот); 

- Начин, рок и услови на плаќање; 
- Податоци за постгарантниот период (сервис и ре-

зервни делови). 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Доказ за економско-финансиски бонитет (член 

22 од Законот за јавни набавки). 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот 

(член 23 од Законот за јавни набавки). 
- расположива опрема и други капацитети потреб-

ни за реализирање на набавката; 
- менаџерски способности со првенствено право на 

носителот на ексклузивно право на производителот на 
опремата; 

- искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката; 

- доказ за сертификатот за квалитетот на производот. 
4. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-

видација (потврда од надлежниот Основен суд), не 
постар од 6 месеци. 

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност, не постар од 6 месеци. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар, освен из-
водот од регистрација на дејност. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (Во согласност со член 25 од За-
конот за јавни набавки) 

1. Цена 20 бода; 
2. Квалитет на опрема 20 бода; 
3. Рок на испорака 10 бода; 
4. Начин и рок на плаќање 10 бода; 
5. Техничка способност и досегашното искуство на 

понудувачот 20 бода; 
6. Софтверските решенија, квалитет на услугите, 

одржување и обука 20 бода. 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата се доставува на адреса: Министерство 

за економија, Комисија за јавни набавки ул. "Јуриј Га-
гарин" бр. 15, 1000 Скопје. 

2. Понудувачот во согласност со член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достави 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во затворен плик, согласно член 53 од Законот за 
јавни набавки. 

7. РОКОВИ 
1. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 

дена од денот на објавувањето на отворениот повик. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

20.09.2001 година во 12 часот, во просториите на Ми-
нистерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 
Скопје на 5ти кат соба бр. 509-а, во присуство на овлас-
тени претставници на понудувачите. 

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, какао и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на Р.Македонија" бр. 26/98), 
Единицата за раководење со проектот - Програма Со-
цијална инфраструктура I во Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 (ПРИ/01/2001) 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА " СЕ-
ПАРАТИВНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ПО 
УЛИЦА ТРИЗЛА - ДАБНИЧКИ ЗАВОЈ" ВО ПРИЛЕП 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единицата за раководење со проектот - Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Избор на понудувач за изведба на "Сепаративна 

канализација на делница по улица Тризла - Дабнички 
завој" во Прилеп. 

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Едини-
цата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар 
Поп Арсов" бр. 14 А, 1000 Скопје, со доказ за уплата 
на износ од 600,00 денари неповратни средства ( за 
покривање на материјални трошоци) на жиро сметка-
та на домашниот консултант во Програмата, фирмата 
МД ЕПЛЕР - Скопје со жиро сметка: 40110-601-428496 
во ЗПП Скопје, депонент на Комерцијална банка а.д. 
Скопје, ЕДБ 4030999367179. 

Од Изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 
проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 
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3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите 
назначени во лицитационите документи за реализаци-
ја на проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни 
цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкуп-
на вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско - финансиски бонитет (чл. 35, став 

2, алинеја 2 од ЗЈН) од ЗПП, во оригинал или завере-
на фотокопија. 

4.3. Техничко - технолошки бонитет (чл.35, став 1, 
алинеја 1 од ЗЈН). 

4.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (член 24, став 1, точка "а" од ЗЈН) издаден од 
судска евиденција. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка за забрана на вршење на дејност (извод од 
судска евиденција). 

4.6. Сертификат за квалитет на технички каракте-
ристики за материјали предвидени во лицитационата 
документација. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена 40 поени, 
5.2. Ефикасност 20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. начин на плаќање 10 поени, 
5.6. Референц листа 5 поени, 
5.7. Опис на методологијата 5 поени. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите и ЗЈН. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: "Единицата за раководе-
ње со проектот - Програма Социјална инфраструкту-
ра I во Македонија", ул."Петар Поп Арсов" бр. 14А, 
1000 Скопје. 

6.3. Поради забрзаноста на постапката, краен рок 
за прием на понудите е 20 септември 2001 година, до 
16:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по 
овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на 
понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 21 септември 2001 го-
дина во просториите на Единицата за раководење со 
проектот, на адреса наведена во точка 6.2 погоре во 
10:30 часот. Отворање и проверка на понудите ќе вр-
ши Комисијата за јавни набавки на Единицата за ра-
ководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите во соглас-
ност со член 29, став 2 од ЗЈН, треба на Комисијата за 
јавни набавки да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество и јавно отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или220-415. 

Комисија за јавни набавки 

О Б J A В A 

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот 
од добивка ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статис-
тика го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

АВГУСТ 2001 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари-август 2001 година во од-
нос на просечните цени на мало во однос на 2000 годи-
на изнесува 5,1%. 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 
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