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9.200 денари. Овој број чини 650
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584. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
 
Се прогласува Законот за Царинската тарифа, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 март 2003 го-

дина. 
 
Бр. 07-1375/1                Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
 

Член 1 
Со овој закон и Царинската тарифа која е негов составен дел, се пропишуваат: 
1. Правилата за начинот на пресметка на царината; 
2. Системот на имиња на стоката која се увезува, внесува или прима во царинското подрачје 

на Република Македонија, односно извезува, изнесува или испраќа од царинското подрачје на Ре-
публика Македонија распореден по оддели и глави на Царинската тарифа; 

3. Системот на нумеричко означување на стоката (тарифни броеви и тарифни ознаки) во Ца-
ринската тарифа;  

4. Правилата за распоредување на стоката во тарифни броеви и тарифни подброеви, како и 
тарифни ставови на Царинската тарифа;   

5. Царинските давачки кои се применуваат и 
6. Задолжителните единечни мерки за сите тарифни ознаки, во зависност од видот на стоката 

што се извезува, односно увезува. 
 

Член 2 
Царинските давачки кои се определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на 

овој закон, се применуваат за стоката со потекло од земјите членки на Светската трговска органи-
зација, земјите со кои Република Македонија има склучено договори во кои е содржана клаузулата 
за најповластена нација или со земјите кои оваа клаузула ја применуваат на стоката со потекло од 
Република Македонија.  

За стоката со потекло од земјите со кои Република Македонија има склучено договори за пре-
ференцијални трговски режими, се применуваат царинските давачки кои се определени со тие до-
говори.  
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За стоката со потекло од земјите кои не се наведени во ставовите 1 и 2 на овој член, се приме-
нуваат царинските давачки кои се за 70% повисоки од царинските давачки определени со овој за-
кон, а за стоката за која е определена царинска давачка "слободно"("сл") се применува царинската 
давачка од 30%. Владата на Република Македонија ги определува земјите на кои се применуваат 
одредбите од овој став. 

Член 3 
Царинската давачка се пресметува со примена на стапката која е определена во колоната број 3 

од Царинската тарифа, на царинската вредност на стоката. 
По исклучок, на стоката за која во колоната број 3 на Царинската тарифа е определен и износ 

на царинска давачка по единечна мерка, на пресметаната царинската давачка од ставот 1 на овој 
член се додава и износот на царината по единечна мерка пресметана врз основа на количината на 
стоката која се увезува.  

Вкупниот износ на царината пресметан со примена на ставовите 1 и 2 на овој член не смее да го 
надминува износот на царината пресметан на царинската вредност на стоката со примената на 
стапката "мах." означена во колоната број 3 на Царинската тарифа. 

Ако вкупно пресметаниот износ на царината од ставовите 1 и 2 на овој член е поголем од најви-
соко дозволениот износ на царина од став 3 на овој член, ќе се наплати највисоко дозволениот из-
нос на царина. Ако вкупно пресметаниот износ на царина од ставовите 1 и 2 на овој член е помал 
од највисоко дозволениот износ на царина, ќе се наплати износот на царина од ставовите 1 и 2 на 
овој член. 

Пресметувањето на еврото во домашна валута, за определување на износот на царина кога ца-
ринската давачка е изразена по единечна мерка, ќе се врши според курсот утврден на денот на на-
станување на царинскиот долг, во согласност со прописите за девизното работење. 

 
Член 4 

Владата на Република Македонија во тековната година ја усогласува Царинската тарифа за на-
редната година согласно со превземените обврски од Законот за ратификација на Протоколот за 
пристапување на Република Македонија кон Светската трговска организација и ја објавува во 
"Службен весник на Република Македонија", најдоцна до 30 ноември во тековната година. 

 
Член 5 

Владата на Република Македонија може да го менува, односно дополнува системот на имиња и 
нумерички ознаки во Царинската тарифа, како и задолжителните единечни мерки, согласно Законот 
за ратификација на Конвенцијата за хармонизиран систем на имиња, шифри и ознаки на стоките. 

 
Член 6 

Производи кои привремено се увезуваат заради облагородување, можат на барање на декларан-
тот, да се распоредат во тарифната ознака на главните и споредните добиени производи во проце-
сот на облагородување. 

Член 7 
За несоставени производи или за производи во разглобена состојба чии делови се увезуваат 

сукцесивно, преку една или повеќе царинарници може, на барање на декларантот, да се распоредат 
во тарифната ознака за составениот производ, со примена на стапка на царина за составениот фи-
нален производ. 

Постапката на царинење на производите од став 1 на овој член ја пропишува министерот за фи-
нансии. 

Член 8 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за Царин-

ската тарифа ("Службен весник на Република Македонија" број 38/96, 45/97, 61/97, 26/98, 15/01, 
16/01, 104/01, 21/02 и 90/02). 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 4 април 2003 година. 
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Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6014/2002 од 30.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02020351?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на облик, пристапување на 
содружник, зголемување на основната главница на Тр-
говското друштво за надворешен и внатрешен промет, 
транспорт и шпедиција ХАРИ ТРАНСПОРТ Ебиби ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Куманово, с. Романовце. 

Се менува обликот на друштвото и во иднина ќе 
гласи: Трговско друштво за надворешен и внатрешен 
промет, транспорт и шпедиција ХАРИ ТРАНСПОРТ 
ДОО експорт-импорт Куманово, с. Романовце. 

Во друштвото пристапува Ѓушинца Малиќ, Р Срби-
ја, СР Југославија со одлука од 16.12.2002. 

Основната главница се зголемува и изнесува 
1.604.700,00 ден. или 26.327,00 евра. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6014/2002.                                                       (1351) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6257/2002 од 8.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041543?-4-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на одлуки на ПОШ-
ТЕНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, ул. „Орце Николов“ 
бб, Скопје. 

Се врши намалување на основната главница за из-
нос од 408.528.832,00 денари. 

Се врши бришење на проширените дејности во вна-
трешно трговскиот промет: платен промет со странс-
тво, кредитни и гаранциски работи со странство, фа-
кторинг за сметка на коминтентите, тргување со хар-
тии од вредност за своја сметка и за сметка на комин-
тентите, тргување со девизни средства и извршување 
на девизни трансакции, тргување со финансиски дери-
вати, чување-управување со хартии од вредност и 
предмети од благородни метали, купопродажба, гаран-
тирање и пласман на емисија на хартии од вредност, 
давање услуги на банка-чувар на имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6257/2002.                                                       (1352) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6154/2002 од 27.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036221?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, седиште, облик, 
содружник, управител и зголемување на основната глав-
ница на Друштвото за трговија ГИКА ДОО извоз-увоз 
Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ зграда бр. 22, стан 1. 

Се менува називот, седиштето и обликот на друштво-
то и ќе гласи: Друштво за трговија ГИКА ДОО извоз-увоз 
Скопје,ул. „Сава Ковачевиќ“ зграда бр. 22, стан 1. 

Во друштвото пристапува содружникот Рудников-
ски Ѓорѓи од Скопје со Одлука од 20.12.2002 година. 

Се брише Хахн Клаус - управител со неограничени 
овластувања. 

Се запишува Рудниковски Ѓорѓи - управител со не-
ограничени овластувања. 

Основната главница се зголемува и изнесува 
310.000,00 денари или 5.000 евра. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6154/2002.                                                       (1353) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5996/2002 од 18.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02020964?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Одлука и зголе-

мување на основната главница на Друштвото за произ-
водство, трговија и превоз ТРОМЕЃА ТРАНС Благе 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Тромеѓа - Куманово. 

Запишување на Одлука за зголемување на основна-
та главница од 11.12.2002 година и зголемување на ос-
новната главница. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5996/2002.                                                       (1354) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6070/2002 од 25.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022344?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на намерено намалување 
на основната главница на Друштвото за производство, 
трговија и транспорт АРМО-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, ул. „Перо Тошев“ бр. 8. 

Упис на намерено намалување на основната глав-
ница на: Друштво за производство, трговија и транс-
порт АРМО-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
ул. „Перо Тошев“ бр. 8. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6070/2002.                                                       (1355) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5699/2002 од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 4-02000755-000-02, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Пазар на пари и краткорочни хартии од вред-
ност А.Д. Скопје, ул. „Лермонтова“ бр. 3/4 стан 10. 

Основната главница се зголемува и изнесува 
7.559.572,00 ден. или 130.410,08 евра. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5699/2002.                                                       (1356) 

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

бр. 5712/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02008145?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на намалување на основната главница на 
Друштвото за производство, трговија, инженеринг и заста-
пување РАДИМЕКС Радмила ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 6-2/3 локал 11, Скопје. 

Упис на намалување на основната главница на:  
Друштвото за производство, трговија, инженеринг и 
застапување РАДИМЕКС Радмила ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 6-2/3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5712/2002.                                                       (1357) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5879/2002 од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014028?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар пристапувањето на основачот, 
промена на назив, и зголемување на основната главни-
ца на Друштвото за промет и услуги ХИС Илчо ДОО-
ЕЛ експорт-импорт, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, Скопје. 

Новиот назив на друштвото е: Друштво за промет и 
услуги ХИС ДОО експорт-импорт, ул. „Ѓорче Петров“ 
бр. 4, Скопје. 

Кон друштвото пристапува основачот Јован Срби-
новски од Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 640.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5879/2002.                                                       (1358) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6005/2002, од 30.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02039863?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар намалувањето на основната глав-
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ница на Трговското друштво за трговија, производство 
и услуги СУПЕР ЛАЈТ ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. “Ќурчиска“ бр. 21. 

Се врши упис на намеруваното намалување на ос-
новната главница на: Трговското друштво за трговија, 
производство и услуги СУПЕР ЛАЈТ ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. “Ќурчиска“ бр. 21, со Решение П. Трег 
6005/2002 од 30.12.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6005/2002.                                     (1448) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5281/2002, од 14.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042434?-4-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на фирма, 
структура на капиталот, органи на управување, запи-
шување на Одлуки, статут на Акционерското друштво 
НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА АД Скопје, 
бул. “Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1. 

Новиот назив на фирмата гласи: НАЦИОНАЛНА 
ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА АД Скопје, бул. “Кузман Јо-
сифовски Питу“ бр. 1. 

Промена на структурата на капиталот, Органи на 
управување на друштвото - запишување на Одлука бр. 
02-1971/1 од 31.10.2002 година за разрешување на ли-
цата Миле Јанакиески, Светлана Јаневска, Владимир 
Здравев, Дане Крстевски и Ацо Спасовски од членови 
на Управниот одбор, Одлука бр. 02-1977/1 од 
31.10.2002 година за именување на лицата Владимир 
Мијалков, Биљана Доновска и Јасминка Јанакиева за 
членови на Управен одбор, запишување на лице овлас-
тено за застапување во својство на претседател на 
Управен одбор, запишување на Одлука бр. 02-1976/1 
од 31.10.2002 година за именување на лицата Асен Це-
лески, Благе Стефановски, Кирил Пендев, Драган Мар-
тиновски, Миле Јанакиевски, Зоран Јовановски и Клау-
дио Вентури за членови на Надзорен одбор и упис на 
нов статут бр. 01-1966/1 од 31.10 2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5281/2002.                                     (1462) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6274/2002, од 13.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041972?-4-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Одлука за про-
мена на неизвршни членови на Одбор на директори на 
ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - Акционерско друш-
тво за издавање на деловен простор под закуп - Скопје, 
кеј “13 Ноември“ кула 2. 

Запишување на одлука за промена на неизвршни чле-
нови на Одбор на директори на: ГРАДСКИ ТРГОВСКИ 
ЦЕНТАР - Акционерско друштво за издавање на деловен 
простор под закуп - Скопје кеј “13 Ноември“ кула 2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6274/2002.                                     (1464) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 410/2002, од 30.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 812-00-00, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице на АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И 
ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА “ТАНЕЦ“ СКОПЈЕ. 

Се брише Бошко Тренески - в.д. директор без огра-
ничување. Се запишува Марко Коловски в.д директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
410/2002.                                     (1466) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6170/2002, од 09.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013420?-4-01-000, ја запиша во 

трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на КАРАОРМАН Акционерско друштво 
за трговија, угостителство и услуги извоз-увоз Скопје, 
ул. “Перо Наков“ бб, Скопје. 

Промена на лице овластено за застапување во внатре-
шен и надворешен трговски промет - претседател на 
Управен одбор и тоа: се брише Велјановски Крсте, а се за-
пишува Чорогунов Спиро - Претседател на Управен од-
бор и Генерален директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6170/2002.                                     (1469) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 414/2002, од 10.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-1744-16-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Работната 
организација за основно воспитание и образование “КАР-
ПОШ“ О. сол. О со ОЗТ Скопје, ООЗТ Централно основ-
но училиште “БАЈРАМ ШАБАНИ“ с. Кондово, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапување, 
се брише Белур Јакупи - в.д. директор, а се запишува 
Неџат Фазлиу - в.д. директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
414/2002.                                     (1468) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6275/2002, од 14.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041972?-4-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - Ак-
ционерско друштво за издавање на деловен простор 
под закуп - Скопје, кеј “13 Ноември“ кула 2. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
во внатрешниот трговски промет - извршен директор, 
се брише дипл. есс. Михајловски Петре, а се запишува 
Николче Велковски, дипл. инг. арх. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6275/2002.                                     (1470) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 4/2003, од 14.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-781-0-0-0, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на в.д. директор на ДРАМСКИ ТЕА-
ТАР Ц.О. Скопје, ул. “Шекспирова“ 15. 

Се брише Сенко Велинов - вршител на должноста ди-
ректор без ограничување, а се запишува Лилјана Велјано-
ва - вршител на должноста директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4/2002.                                     (1472) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6105/2002, од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02001896-028-09, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ п.о. Скопје, ул. “Сава 
Ковачевиќ“ бр. 15-а, Подружница шумско стопанство 
“Стогово“ Дебар ул. “8-ми Септември“ бр. 7. 

Промена на лице овластено за застапување. 
Да се брише Парталоски Маријанчо - раководител  

директор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност до директорот на ЈП. Да се запише Џеља-
дин Ариф - раководител - директор со ограничени ов-
ластувања на износ од 60.000,00 денари дневно, а над 
тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. 

Пречистен текст: Џељадин Ариф - раководител - ди-
ректор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 
денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од 
директорот на ЈП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6105/2002.                                     (1474) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 388/2002, од 26.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-188-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на 
ЦОУ “Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци. 

Се брише досегашниот директор Јакимовска Струмка, 
а се запишува новиот директор Симоновски Тројан. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
388/2002.                                     (1475) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6112/2002, од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02001896-002-09, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ п.о. Скопје, ул. “Сава 
Ковачевиќ“ бр. 15-а, Подружница шумско стопанство, 
“Серта“ - Штип, ул. “Суитлак“ бр. 2. 

Промена на лице овластено за застапување. 
Да се брише Илко Горгиев - раководител - директор 

со ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а 
над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. 
Да се запише Радован Тошиќ - раководител - директор со 
ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а 
над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. 

Пречистен текст: Радован Тошиќ - раководител - 
директор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6112/2002.                                     (1476) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5784/2002, од 30.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02001896?-7-09-016, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ п.о. Скопје, ул. “Сава 
Ковачевиќ“ бр. 15-а, Подружница шумско стопанство 
“Равна Река“ Пехчево, ул. “Индустриска“ бр. 5. 

Промена на лице овластено за застапување.  
Да се брише Ѓорѓи Каракашов - раководител - дире-

ктор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари 
дневно, а над тој износ потребна е согласност од дире-
кторот на ЈП. Да се запише Николчо Велковски - рако-
водител - директор со ограничени овластувања до 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 

Пречистен текст: Николчо Велковски - раководител 
- директор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5784/2002.                                     (1477) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5777/2002, од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02001896-029-09, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ п.о. Скопје, ул. “Сава 
Ковачевиќ“ бр. 15-а, Подружница шумско стопанство 
“Бор“ - Кавадарци, ул. “Шишка“ бб. 

Промена на лице овластено за застапување.  
Да се брише Ристо Анѓушев - раководител - дире-

ктор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 
денари дневно, а над тој износ потребна е согласност 
од директорот на ЈП. Да се запише Михајло Трајков - 
раководител - директор со ограничени овластувања на 
износ од 60.000,00 денари дневно, а над тој износ по-
требна е согласност од директорот на ЈП. 

Пречистен текст: Михајло Трајков - раководител - 
директор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5777/2002.                                     (1478) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6101/2002, од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02001896-026-09, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ п.о. Скопје, ул. “Сава 
Ковачевиќ“ бр. 15-а, Подружница шумско стопанство 
“Плачковица“ Виница, ул. “Илинденска“ бб. 

Промена на лице овластено за застапување.  
Да се брише Дончев Емил - раководител - директор со 

ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а 
над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. 
Да се запише Анакиев Лазо - раководител - директор со 
ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а 
над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. 

Пречистен текст: Анакиев Лазо - раководител - ди-
ректор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6101/2002.                                     (1479) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6106/2002, од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02001896-012-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ п.о. Скопје, ул. “Сава 
Ковачевиќ“ бр. 15-а, Подружница шумско стопанство 
“Лопушник“ - Кичево, ул. “Магистрален пат“ бр. 36. 

Промена на лице овластено за застапување. 
Да се брише Цветан Трајкоски - раководител - ди-

ректор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари 
дневно, а над тој износ потребна е согласност од дире-
кторот на ЈП. Да се запише Стојанче Стојаноски - рако-
водител - директор со ограничени овластувања до 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 

Пречистен текст: Стојанче Стојаноски - раководи-
тел - директор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6106/2002.                                     (1480) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5885/2002, од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02001896-025-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми “Македонски шуми“ п.о. Скопје, ул. “Сава 
Ковачевиќ“ бр. 15-а, Подружница шумско стопанство 
“Саланџак“ - Валандово, ул. “Првомајска“ бр. 46. 

Промена на лице овластено за застапување.  
Да се брише Ристов Коста - раководител - директор со 

ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а 
над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. 
Да се запише Костадин Петков - раководител - директор 
со ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а 
над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. 

Пречистен текст: Костадин Петков - раководител - ди-
ректор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 
денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од 
директорот на ЈП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5885/2002.                                     (1481) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 6108/2002, од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 7-02001896-010-9, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми “Македонски шу-
ми“ п.о. Скопје, ул. “Сава Ковачевиќ“ бр. 15-а, По-
дружница шумско стопанство “Лешница“ Тетово, ул. 
“Видое Смилевски Бато“ бб. 

Промена на лице овластено за застапување. Се бри-
ше Мисајловски Трпе, а се запишува Богдановски Јо-
ванче, раководител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6108/2002.                                     (1482) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6090/2002, од 30.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02039479?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, откуп и преработка на тутун, 
промет и услуги ДЕ-МА ТАБАК ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. “III Македонска бригада“ бб. 

Се разрешува од управител Дунимаглоски Алексо, 
заклучно со ден 19.12.2002 година. 

За нов управител на друштвото се именува Зоран 
Петровски од Скопје, ул. “Бојмија“ бр. 4/21, кој стапу-
ва на функција на 20.12.2002 година, а ќе го застапува 
друштвото во внатрешен и надворешен промет, со 
следните ограничувања: управителот не смее да потпи-
шува договори за купопродажба на недвижности, хи-
потека, рачна залога и договори за купопродажба чија 
вредност надминува 10.000 евра без писмено овласту-
вање од Собирот на содружниците. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
6090/2002.                                     (1483) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 411/2002, од 16.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-556-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на ЈАВНА-
ТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН 
ДОМ Кратово - Кратово, П.О. ул. “Никола Тесла“ бр. 4. 

Се врши промена на лице овластено за застапување, 
се брише Борис Милевски - вршител на должноста ди-
ректор, а се запишува Душан Јовановски - вршител на 
должноста директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
411/2002.                                     (1484) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 3/2003, од 14.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-374-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластено лице на ЈАВНАТА УСТА-
НОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА “13 Ноем-
ври“ Скопје, ул. “Никола Тримпаре“ бр. 17 а. 

Да се брише Лилјана Црвенкоска в.д. директор со 
неограничени овластувања. Да се запише Кита Павлов-
ска в.д. директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3/2003.                                     (1485) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5926/2002, од 09.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002204?-4-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Одлука на Фа-
бриката за производство на хидраулика, енергетика, 
електроника, пневматика и опрема МЗТ ХЕПОС АД - 
Скопје, ул. “Перо Наков“ бб. 

Запишување на Одлука бр. 02-01/5 од 29.06.2002 
година за разрешување на лицата м-р Љубиша Нико-
ловски, проф. д-р Борче Давитковски и дипл. мет. инж. 

Александар Пошев од својството неизвршни членови 
на Одборот на директор и Одлука бр. 02-01/6 од 
29.06.2002 година, за именување на лицата д-р Агис 
Шајкоски, проф. д-р Борче Давиткоски и проф. д-р 
Делчо Јовановски за нови неизвршни членови на Одбо-
рот на директори. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5926/2002.                                     (1487) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 408/2002, од 14.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-1744-15-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Работната организација за основно воспитание и 
образовани КАРПОШ с. сол.О со ООЗТ Скопје ООЗТ 
Централно Основно училиште “САМИ ФРАШЕРИ“ с. 
Глумово, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапување, 
се брише Сејфула Рамадан - вд директор, а се запишува 
Сафет Нуредини - вд директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
408/2002.                                     (1490) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5815/2002, од 30.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041788?-7-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Јавното комунално претпријатие СА-
РАЈ Рекреативен центар Сарај бб. 

Се брише Агим Махмути - вд директор на ЈКП, а се 
запишува Беќир Муамеди - вд директор на ЈКП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
5815/2002.                                     (1491) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5059/2002 од 14.11.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02034244?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лица произ-
водство услуги и промет ИМПЛАСТ ДООЕЛ извоз-увоз 
Марино ул. “531“ бр. 65 с. Марино Општина Илинден. 

Зголемувањето на основната главница и конверзија 
на главницата на Трговското друштво за вработување 
на инвалидни лица производство услуги и промет 
ИМПЛАСТ ДООЕЛ извоз-увоз Марино ул. “531“ бр. 
65 с. Марино Општина Илинден. 

Зголемувањето на основната главница за 310.000,00 
денари. 

По зголемувањето основната главница на друштво-
то изнесува 1.782.789,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
5059/2002.             (3644) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 6071/2002 од 14.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02010809?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за инженеринг, трговија и производс-
тво САНИ РЕЈ-КО Емилија и др. ДОО експорт-импорт 
ул. “Јани Лукровски“ бр. 14/25 Скопје. 

Основната главница во друштвото се зголемува и 
изнесува 864.800,00 денари или 14.050 eвра. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
6071/2002.             (3645) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 6262/2002 од 13.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02022833?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник, за-
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пишување на Одлука и зголемување на основната глав-
ница на Друштвото за внатрешна трговија, превоз на 
стоки и угостителство ПЕШТЕР Насер и др. ДОО екс-
порт-импорт, Скопје ул. “А. Цесарец“ бр. 1/1-4. 

Пристапување на нов основач Зиљкиќ Смаил од 
Нови Пазар СРЈ и зголемување на основната главница 
за 17.895 евра или 1.091.600,00 денари. 

Запишување на Одлука за зголемување на основна-
та главница од 27.12.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
6262/2002.             (3646) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4634/2002 од 24.12.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 02004514?-3-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на Одлука на Трговското друштво 
за производство и трговија ТЕХА Владко и др. - ДОО - 
Тетово ул. “Благој Тоска“ бр. 214/6, Тетово. 

Трговско друштво за производство и трговија ТЕ-
ХА Владко и др. - ДОО - Тетово ул. “Благој Тоска“ бр. 
214/6, Тетово. 

Зголемена основна главница: 15.807.900,00 денари 
односно 260.129 евра. 

Се проширува дејноста на трговското друштво со: 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
51.41 и 51.42/1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
4634/2002.             (3647) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 6264/2002 од 27.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02007828?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за проектирање и инженеринг на енергетски објекти 
ТЕМОН Верица ДООЕЛ Скопје ул. “Козара“ бр. 38. 

Се врши зголемување на основна главница за износ 
од 2.652.400,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
6264/2002.             (3648) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 4826/2002 од 23.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02032271?-3-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, пристапување на со-
дружник, пренос на дел од удел, запишување на Одлука, 
зголемување на основна главница, конверзија на Друш-
твото за производство, промет и услуги ЖИТО КОМЕРЦ-
ЛУКС ДООЕЛ Скопје бул. “Партизански одреди“ бр. 95. 

Кон друштвото пристапи нов содружник Валентина 
Мицајкова од Скопје ул. “Васил Ѓоргов“ бр. 29/2-31 
која презеде една половина од постојната основна глав-
ница на друштвото и има влог од 158.100,00 денари. 

Содружниците го променија називот на друштвото, 
чиј полн назив гласи: Друштво за производство на мел-
нички, пекарски и слаткарски производи, промет на го-
лемо и мало и увоз-извоз ЖИТО КОМЕРЦ-ЛУКС ДОО 
Скопје бул. “Партизански одреди“ бр. 95. 

Скратениот назив гласи: ЖИТО КОМЕРЦ-ЛУКС 
ДОО Скопје. 

Се запиша усогласување на работењето на друш-
твото од ДООЕЛ во ДОО. 

Се запиша договорот за усогласување на организа-
цијата и работењето на друштвото од ДООЕЛ во ДОО 
број 02-29 од 25.09.2002 година. 

Се запиша Одлуката на Собирот на содружниците 
на друштвото, за зголемување на основната главница 
на друштвото со нов основен влог во износ од 
5.071.800,00 денари, број 02-38 од 02.12.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
4826/2002.             (3649) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 15/2003 од 21.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02032651?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на Одлука на Друштвото 
за производство и трговија МОТОР КОАЧ ИНДУСТ-
РИЈА А.Д. Скопје, ул. “Перо Наков“ бб. 

Запишување на одлука за намалување на основната 
главница на: Друштвото за производство и трговија 
МОТОР КОАЧ ИНДУСТРИЈА А.Д. Скопје ул. “Перо 
Наков“ бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
15/2003.                            (3650) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 5641/2002 од 15.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026272?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, пристапување 
на основач и зголемување на основна главница на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ФАРМА 
ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје ул. “Антонио Груби-
шиќ“ бр. 6. 

Називот на друштвото се менува и гласи: Друштво 
за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД 
ДОО увоз-извоз Скопје. 

Во друштвото како нов содружник пристапува Бал-
канов Трајан од Скопје бул. “Југославија“ бр. 47. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
5641/2002.             (3651) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3978/02 од 30.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047921?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар трансформацијата според ЗТПОК и 
усогласување со ЗТД на Друштвото за превоз, трговија 
и услуги МЗТ ТУРС ДОО Скопје, ул. “Перо Наков“ бб. 

Трансформација и усогласување со ЗТД на МЗТ 
ТУРС ДОО во Друштво за превоз, трговија и услуги 
МЗТ ТУРС ДОО Скопје ул. “Перо Наков“ бб. 

Содружници: Милован Ангелковиќ од Скопје, с. 
Мршевци, Миодраг Враниќ од Скопје, Ацо Георгиев 
од Скопје, Сретко Груевски од Скопје, Владо Дими-
триевски од Скопје, Крсто Димитриевски од Скопје, 
Вељан Димоски од Скопје, Драган Дробњак од Скопје, 
Ацо Зафировски од Скопје, Мевјуд Зејадин од Скопје, 
Драган Зафировски од Скопје, Иван Игњатовски од 
Скопје, Бали Јусуфи од Скопје, Владимир Кешкец од 
Скопје, Драган Крстевски од Скопје, Славе Кузманов-
ски од Скопје, Светозар Латинќиќ од Скопје, Столе 
Лешниковски од Скопје, Митре Луковски од Скопје, 
Петар Марковиќ од Скопје, Душко Насковски од Скоп-
је, Митко Наумов од Скопје, Ристо Николов од Скопје, 
Велан Пејовски од Скопје, Добре Ристевски од Скопје, 
Васил Русев од Скопје, Осман Садриќ од Скопје, Кира 
Станојковски од Скопје, Јован Стојановиќ од Скопје, 
Томислав Таневски од Скопје, Бранко Трифуновски од 
Скопје, Љиљана Настевска од Скопје, Лидија Пешиќ 
од Скопје, Анастазија Рибарски од Скопје, Драги Спа-
совски од с. Јурумлери - Скопје, Цвета Ристеска од 
Скопје, Зорица Начова од Скопје, Благоја Симовски од 
Скопје, Јагода Стојчевска од Скопје, ЈП Комунална хи-
гиена - Скопје, Фонд за ПИО на РМ. 

Дејности: 50.10, 50.20, 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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
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63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.83, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, 
консигнација, меѓународна шпедиција и посредување, 
угостителски и туристички услуги, лизинг. 

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

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

Се брише Анастазија Рибарски, а се запишува Ве-
љан Димоски - управител со неограничени овластува-
ња.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3978/02.                            (3655) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 5042/2002 од 15.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048985?-7-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со Законот за јавни-
те претпријатија на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со спортски објекти МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ-
ЈАСМИН Кавадарци ул. “Западен Булевар“ бб. 

Основач е Советот на Општина Кавадарци ул. 
“ЈНА“ бб. 

Дејности: 92.61, 92.62, 50.10/2, 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, 70.20, 70.31, 71.40, 92.13, 92.31, 
92.31/1, 92.31/2, 92.31, 92.32, 92.33, 92.72, 93.04, 93.05. 

Јавното претпријатие во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица јавното претпријатие одговара со сите свои средс-
тва. 

Јордан Голчев, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
5042/2002.             (3656) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 5895/2002 од 21.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027141?-4-05-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласување на работењето на АК-
ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
ВАРДАР СКОПЈЕ Градски ѕид блок број VIII. 

Усогласување на работењето на АД за осигурување 
со Закон за супервизија на осигурување и упис на нов 
Статут во трговскиот регистар усогласен со Законот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
5895/2002.             (3657) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 174/03 од 18.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025159?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на намерувано  намалување 
на основната главница на Друштвото за  производство 
транспорт  трговија и услуги ТАРА-КОМ Мехмед и др. 
ДОО експорт-импорт ул. “Белградска“ бр. 68, Скопје. 

Уписот на намерувано намалување на основната 
главница на Друштвото за производство, транспорт  
трговија и услуги ТАРА КОМ Мехмед и други ДОО 
експорт-импорт ул. “Белградска“ бр. 68, Скопје. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          
174/2003.                                                                    (4970)     

___________ 
 

Oсновниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 227/2003 од 28.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 001923, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на Мешовитото друштво за производс-

тво на сладолед, трговија на големо и мало, услуги, 
увоз-извоз “ЦЕРМАТ“ на Ристевски Борис, Вијолета и 
Зоран ДОО Битола, ул. “Новосадска“ бр. 10. 

Се врши зголемување на основната главница на на-
чин што основачот Ристевски Борис ја зголемува ос-
новната главница во предмети и тоа за износ од 
1.629.721,00 денари или 26.550 евра, според проценка 
на овластен судски проценител. 

Вкупната основна главница на друштвото изнесува 
80.798.453,00 денари. 

Основачот Ристевски Борис вложува 51.475.618,00 
денари или 63,71% од вкупната основна главница на 
друштвото. 

Основачот Ристевски Зоран вложува 29.001.412,00 
денари или 35,89% од вкупната основна главница на 
друштвото. 

Основачот Ристевска Вијолета вложува 321.423,00 
денари или 0,40% од вкупната основна главница на 
друштвото. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
227/2003.                           (7603) 
_____________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

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

7/2003 од 14.03.2003 година, во регистарот за Здружени-
ја на граѓани и фондации под Рег. бр. 7/2003 го запиша 
Здружението на граѓани “АГЕНЦИЈА ЗА МИР И РАЗ-
ВОЈ“ од Тетово, со седиште во Тетово ул. “ЈНА“ бб. 

Работата и активностите на Здружението ќе се од-
несува на поттикнување и помагање на економскиот 
развој на мали и средни претпријатија, подигање на 
животниот стандард на населението, градење на мир и 
соработка, организирање и учество на семинари заради 
едукација и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
Здружението е подрачјето на Општина Тетово и цела 
територија на РМ. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 14.03.2003 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 7/2003.                                
                                                                              (8098) 

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

11/03 од 21.03.2003 година, во регистарот за Здружени-
ја на граѓани и фондации под Рег. бр. 11/03 го запиша 
Здружението на граѓани ХУМАНИТАРНО ЗДРУЖЕ-
НИЕ ЗА АПСТИНЕНЦИЈА ОД АЛКОХОЛ, ДРОГА, 
ТУТУН, ТАБЛЕТИ, ДЕПРЕСИЈА И ДРУГО “ЖИВЕЕ-
МЕ ЗАЕДНО“ - ул. “Љ.Б. Пиш“ бр. 2, Тетово. 

Работата и активностите на Здружението “Живееме за-
едно“ ќе се однесува на едукација, мотивација, рехабили-
тација, , ресоцијализација и превенција на зависници од 
алкохол, дрога, тутун, таблети, депресија и др. соработка 
со слични невладини хуманитарни здруженија, установи и 
институции кој се занимаваат со лекување на зависници. 
Изработка на заедничка пропагандна дејност со цел пот-
тикнување на апстиненција од разни супстанции, подобру-
вање на здравствена и општа култура, соработка и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
Здружението е на цела територија на РМ. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 21.03.2003 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 11/2003.                              
                                                                              (8099) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основен суд Ресен под Рег. згф. бр. 5/03 се за-
пишува Здружението на граѓани со име Здружение на 
жени Тереза 2000, Ресен. 
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Здружението има за цел преку меѓусебна и правна 
соработка да обезбеди неговите членови да се вклучат 
во развојот и заштитата на правата на жените, нивната 
постојана еманципација со општеството, зачувување на 
мирот, следењето, спроведувањето и примената на ме-
ѓународните конвенции од областа на правата на жени-
те, изработување сопствена структура за подготовка и 
реализација на проекти во функција на остварување на 
целите, застапување пред владини и невладини органи-
зации поради остварување на поединечни цели на чле-
новите во рамките на заедничките цели на Здружението. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен на ул. 
“Плоштад Маршал Тито“ бр. 7. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Кети Росиќ, претседател на Здружението. 

Од Основниот суд во Ресен, рег. згф. бр. 5/03. 
                                                                              (8100) 

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

6/03 од 17.03.2003 година, во регистарот за Здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. бр. 6/03 го запиша 
Здружението на граѓани КИК БОКС Клубот “Тетова“ 
од с. Шемшово, со седиште во с. Шемшово-Тетово 

Работата и активностите на Здружението ќе се однесу-
ва на поттикнување, омасовување, развој и унапредување, 
развивање на системот на натпревари, унапредување на 
кик бокс спортот преку формите, семи контакт, лајц кон-
такт, фул контакт, лoу кик, таи кик бокс, таи бокс, аеро 
кик бокс, музички форми и како и создавање на услови за 
што поуспешно репрезентирање на кик боксинг спортот, 
води грижа за квалитетот на своите членови и нивно пер-
манентно учество на сите манифестации, учествува и ор-
ганизира државни и меѓународни натпревари и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
Здружението е на цела територија на РМ. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 17.03.2003 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 6/2003.                                                                                     
                                                                              (8101) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд Гостивар, под рег. бр. 6 за 2003 
година се запишува Здружението на граѓани - КИК 
БОКС КЛУБ “СЕН СЕИ“ од Гостивар, а го застапува 
неговиот претседател Даут Нуредини од с. Вруток. 

Работата и активностите на Здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување, развој и уна-
предување на кик боксинг спортот преку разни форми, 
грижа за унапредување на здравствената заштита на 
натпреварувачот, организирање на натпревари од др-
жавен и меѓународен карактер и учество на истите, 
развој и соработка со други клубови членки на Кик бо-
ксинг федерацијата на Македонија. 

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. зг. бр. 6/2003. 
                                                                              (8191) 

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

18/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на 
Здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани Тениски клуб Кинг-
Прилеп, со скратен назив Т. К. Кинг - Прилеп. 

Цели и задачи на Тенискиот клуб Кинг - Прилеп се: 
1. Развој на тенисот во Прилеп и Република Маке-

донија. 
2. Учество во реализацијата на систем на натпрева-

ри во Република Македонија. 
3. Организирање на тениски натпревари кои ќе му 

бидат доверени од повисоки сојузи. 
4. Организирање на процес на тренинзи за подгото-

вка на членовите на Клубот. 

5. Реализација на програма на надградба на струч-
ните кадри на Клубот. 

6. Давање иницијатива за соработка со други орга-
низации кои реализираат програми што се значајни за 
развојот на тенисот и на Клубот. 

7. Водење документација за своите членови. 
8. Комуницирање со Градскиот совет на Општина 

Прилеп за статусот, потребите и условите за работа на 
Клубот. 

9. Грижа за здравствената состојба на активните 
членови на Клубот. 

10. Извршување и други работи и задачи утврдени 
со Законот за спорт, статутот и другите акти. 

11. Назначување инструктори за спроведување на 
тренинзите. 

12. Пропишување, верифицирање и издавање член-
ски книшки, амблеми, значки и други ознаки на Клу-
бот. 

13. Формирање екипа за учество на натпревари од 
своите најдобри членови. 

14. Набавка на опрема за вежбање, соодветни дре-
сови и појачана исхрана за учесниците на натпревари. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. “Ле-
нин“ бр. 144, а неговата дејност е на подрачјето на Оп-
штина Прилеп и пошироко. 

Лице овластено за застапување и претставување е 
Ристески Илија од Прилеп, ул. “Ленин“ бр. 144, При-
леп. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 18/2003. 
                                                                              (8192) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 

Ликвидаторот Татјана Михајлова од Скопје запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со Решение П.Трег. бр. 3814/2002 објавува де-
ка Друштвото „ОЛИМПИК МГ“ - МАРИЈА  и др. 
Д.О.О. Скопје и со број на жиро-сметка 40100-601-
400689 отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ли-
квидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната об-
јава. 

Од ликвидаторот.            (8067) 
___________ 

 
Ликвидаторот Татјана Михајлова од Скопје запи-

шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со Решение П.Трег. бр. 3232/2002 објавува де-
ка Друштвото за производство, трговија и услуги ГИС 
КОМПАНИ ДОО и со број на жиро-сметка 40120-601-
477528 отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ли-
квидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната об-
јава. 

Од ликвидаторот.            (8068) 
___________ 

 
Ликвидаторот Татјана Михајлова од Скопје запи-

шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со Решение П.Трег. бр. 2881/2001 објавува де-
ка Друштвото за инженеринг, информатика и издавач-
ка дејност МЕДИЈАНА Слободанка и Јасмина ДОО и 
со број на жиро-сметка 40120-603-24102 отворена при 
ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ли-
квидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.            (8069) 
___________ 

 
Ликвидаторот Татјана Михајлова од Скопје запи-

шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со Решение Л. бр. 302/2001 објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕЛКО 
КОМПЈУТЕРИ“ ДОО експорт-импорт Скопје и со број 
на жиро-сметка 40100-601-368026 отворена при ЗПП 
Филијала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ли-
квидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.            (8070) 
___________ 

 
Ликвидаторот Марија Арџелиева од Скопје запишан 

во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је со Решение П.Трег. бр. 6044/02 објавува дека Друштво-
то за производство, трговија и услуги БИМ-МАРКЕТ ДО-
ОЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 300000000303646 
при Комерцијална банка АД - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна од последната објава. 

Од ликвидаторот.            (8074) 
___________ 

 
Ликвидаторот Зоран Јовановски од Скопје запишан 

во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со Решение П.Трег. бр. 6046/02 објавува дека 
Друштвото за градежништво, производство, трговија и 
услуги ОРЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на 
жиро-сметка 300000000432171 отворена при Комерци-
јална банка АД - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна од последната објава. 

Од ликвидаторот.            (8075) 
___________ 

 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, со стан 

на ул. “Петар Манџуков“ бр. 23б, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 370/03, објавува дека Трговското друштво 
ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000001138040 отворена 
при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вување на огласот во “Службен весник на РМ“ до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (8138) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Л. бр. 397/2001 од 17.12.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, трговија и услуги 
“ХИДРОМИКС“ ДОО увоз-извоз - Скопје, ул. “Дабни-
ца“ бр. 8, со жиро сметка 40100-601-354193. 

За ликвидатор се определува лицето Рајковски Дра-
ги од Скопје, ул. “Дабница“ бр. 8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (8152) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 68/02 од 7.03.02 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало “ЗЕБРА ПРОМ“ 
експорт-импорт ДОО Скопје, ул. “Александар Турун-
џиев“ бр. 59-а, со жиро сметка 40100-601-164905. 

За ликвидатор се определува лицето Анастасов Мирко 
од Скопје, со стан на ул. “Александар Турунџиев“ бр. 59-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (8153) 
___________ 

 
Ликвидаторот Санда Саркисјан од Скопје, ул. “Ла-

зар Поп Трајков“ бр. 17, запишан во судскиот регистар 
при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
бр. 3462/2002 од 14.06.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги ШТРАУС КОМЕРЦ 
Оханес ДООЕЛ Скопје, ул. “Лазар Поп Трајков“ бр. 17, 
со бр. на  жиро сметка 300000000943749, отворена при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (8154) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 55/03 од 

25.03.2003 година, отворена е ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, трговија и услуги Реми 
Антонио Донев и др. јтд увоз-извоз с. Ангелци, Василе-
во и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот во Штип.                                     (8197) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 52/03 од 

24.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за промет на големо и мало Бурдуш - 
комерц увоз-извоз п.о. - Св. Николе, но истата поради 
немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должник да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот во Штип.                                     (8199) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 47/03 од 

18.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија и услуги Атоли ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Просениково, Струмица, и истата поради немање 
на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот во Штип.                                     (8200) 
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Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

откуп и преработка на секундарни суровини ЈУГОСУ-
РОВИНА ДОО Струмица, кој се состои од згради во 
останато стопанство, КП бр. 6517, зграда 1, приземје, 
м.в. “Климент Охридски“ со корисна површина од 200 
м2 означено во лист В, земјиште под зграда на КП бр. 
6517, зграда 1, план 024, скица 004, м.в. “Кел Герен“ со 
површина од 295 м2, земјиште под зграда на КП бр. 
6517, зграда 2, план 024, скица 004, м.в. “Кел Герен“ со 
површина од 428 м2 и земјиште околу зграда-двор на 
КП бр. 6517, план 024, скица 004, м.в. “Кел Герен“ со 
површина од 4357 м2 означено во лист Б, во КО Стру-
мица, запишан на Имотен лист број 5620 издаден од 
ДЗГР-Одделение за премер и катастар Струмица, е зас-
нован залог со Договор за договорен залог во форма на 
нотарски акт од нотарот Соња Божинкочева од Стру-
мица, под ОДУ бр. 44/03 од 26.03.2003 година, за обез-
бедување на парично побарување во износ од 46.000,00 
УСД.                                                                           (8416) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на ДП на облека 

и конфекција ГЕРАС ЦУНЕВ АД Струмица и ДТУК 
ГЕРАС ЦУНЕВ трговија АД Струмица, кој се состои 
од деловен простор во Струмица,  КП бр. 1685, м.в. 
“Благој Мучето“ бр. 4, дел 2, зграда 1, приземје со ко-
рисна површина од 136 м2 во КО Струмица, запишан 
на Имотен лист број 5664 издаден од ДЗГР-Одделение 
за премер и катастар Струмица, е заснован залог со До-
говор за обезбедување на парично побарување со зас-
новање на договорен залог над недвижност заверен кај 
нотарот Соња Божинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 
39/03 од 21.03.2003 година, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 500.000,00 ЕУР.          (8416) 

___________ 
 
Над недвижниот  имот,  недвижен имот (деловен 

објект) во Струмица изграден на КП бр. 6512/41, зграда 
1 влез 1 кат 01 со намена 00570 место викано “Кел Ге-
рен“ во КО Струмица, со површина од 136 м2; на КП 
бр. 6512/41 зграда 1 влез 1 кат ПР со намена 00570 ме-
сто викано “Кел Герен“ во КО Струмица со површина 
од 473 м2; на КП бр. 6512/41 зграда 1 влез 1 кат ПР со 
намена 00511 место викано “Кел Герен“ во КО Стру-
мица со површина од 130 м2 со право на користење на 
земјиште на КП бр. 6512/41 во КО Струмица план 024, 
скица 004 место викано “Кел Герен“ земјиште покрај 
зграда-двор со површина од 2915 м2 и со право на ко-
ристење на земјиште под зграда на КП бр. 6512/41 во 
КО Струмица зграда 1 план 024 скица 004 со површина 
од 650 м2 видно во Имотен лист бр. 3334 за КО Стру-
мица сопственост на ДПТУ Еуропак увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Струмица е заснован залог со нотарски акт ОДУ бр. 
51/03 од 18.02.2003 година во корист на заложниот до-
верител Стопанска банка АД - Скопје за обезбедување 
на парично побарување во износ од 70.000,00 ЕУР. 

                                                                              (8419) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Над недвижниот  имот,  недвижен имот (деловен 
објект) во Струмица изграден на КП бр. 2139/1, зграда 
1 влез 1 кат ХС со намена 00511 место викано “Г. Дел-
чев“ во КО Струмица, со површина од 5 м2; на КП бр. 
2139/1 зграда 1 влез 1 кат ПР со намена 00570 место 
викано “Г. Делчев“ во КО Струмица со површина од 74 
м2; со право на сопственост на земјиште на КП бр. 
2139/1 во КО Струмица  план 010, скица 061 место ви-
кано “Г. Делчев“ земјиште покрај зграда-двор со повр-
шина од 87 м2 и со право на сопственост на земјиште 
под зграда на КП бр. 2139/1 во КО Струмица зграда 1 
план 010 скица 061 со површина од 94 м2 видно во 
Имотен лист бр. 11052 за КО Струмица сопственост на 
ДПГТ ФЕРОНИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица е зас-
нован залог со нотарски акт ОДУ бр. 61/03 од 
27.03.2003 година во корист на заложниот доверител 
РАДОБАНК АД - Скопје за обезбедување на парично 
побарување во износ од 25.000,00 ЕУР.                 (8420) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа- Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ 
бр. 128/03 од 27.03.2003 година, заложниот должник 
Трговско друштво за производство, монтажа и трговија 
ГРАНДЕКСПОРТ ДРАГИ ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. “Островска“ бр. 4-а, МБ 4251431, има заложено 
свој недвижен имот опишан во потврдената приватна 
исправа, во полза на заложниот доверител Инвестбанка 
АД Скопје, кој залог е запишан во јавната книга што се 
води при ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје.  

                                                                              (8229) 
___________ 

 
Над недвижниот имот сопственост на Акционер-

ското друштво за производство на брашно, ориз, сточ-
на храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - 
СКОПЈЕ, со седиште на ул. “Орце Николов“ бр. 75, 
Скопје, кој се наоѓа во Скопје на ул. “Орце Николов“ 
бр. 71, обележан на катастарска парцела 10062 зграда 
1, влез 1, ПР, намена на зградата 00570, во површина 
од 264 м2 и недвижен имот - административна зграда 
на  истата адреса, обележан на катастарска парцела 
10062, зграда 1, влез 1, кат 1, намена на зграда 00570, 
во површина од 315 м2, според Имотен лист број 41147, 
издаден од Државниот завод за геодетски работи - Се-
ктор за премер и катастар Скопје, под број 1120/5844 од 
07.03.2003 година за Катастарска Општина Центар 1, е 
заснован залог со Договор за залог на недвижен имот за-
верен кај нотарот Светлана Петровска од Центар, Скоп-
је, под ОДУ бр. 104/03 од 21.03.2003 година во корист 
на заложниот доверител Друштво за производство и 
промет на големо и мало ВАНИЛА Добривоје и др. 
ДОО експорт-импорт, Скопје, со седиште на ул. “Мите 
Богоевски“ бр. 16, Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 20.000.000,00 МКД.         (8289) 
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