
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Среда, 20 декември 2000 
Скопје 

Број 108 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

3302. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2000 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за ограничување на изворните приходи за финансира-
ње на јавните потреби за 2000 година, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 18 декември 2000 годи-
на. 

Бр. 07-5054/1 
18 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ 

ЗА 2000 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за ограничување на изворните прихо-

ди за финансирање на јавните потреби за 2000 година 
("Службен весник на Република Македонија" број 
85/99), во членот 2 став 1 износот "75.283.700.000" се 
заменува со износот "85.497.700.000". 

Во став 2 точка 1 износот "46.961.000.000" се заме-
нува со износот "57.175.000.000", а по зборот "вкупно" 
износот "75.283.700.000" се заменува со износот 
"85.497.700.000". 

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

то во "Службен весник на Република Македонија". 

побарувања од крајни корисници од страна на Репуб-
лика Македонија, во Стопанска банка ад Скопје, 

што Собранието на Република Македонка го до-
несе на седницата одржана на 18 декември 2000 годи-
на. 

Бр. 07-5056/1 
18 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

3303. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГА-
РАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРА-
ТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИСНИ' 
ЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за гарантирање на инвестицијата на 
стратешки инвеститори и за преземање на одделни 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА 
СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИС-
НИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 
Член 1 

Во Законот за гарантирање на инвестицијата на 
стратешки инвеститори и за преземање на одделни 
побарувања од крајни корисници од страна на Репуб-
лика Македонија, во Стопанска банка ад Скопје 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
86/99 и 25/00), во членот 9 став 1 зборовите: "до де-
нарска противвредност на 235 милиони ДЕМ" се за-
менуваат со зборовите: "од денарска противвредност 
на 120.153.602,35 ЕВРА". 

Ставот 2 се брише. 
Член 2 

Во членот 12 зборовите: "деноминирани во ЕВРА 
според средниот курс на курсната листа на НБРМ од 
31 декември 1999 година" се заменуваат со зборовите' 
"во вкупен износ од 120.153.600 ЕВРА". 

Член 3 
Во членот 13 зборовите: "можат да се пренесуваат 

по пат на индосаменти се заменуваат со зборовите: "се 
неограничено преносливи". 

Член 4 
Членот 14 се менува и гласи: 
"Република Македонија издава вкупно 1.201.536 

обврзници во една емисија, со поединечна номинална 
вредност од 100 ЕВРА. 

Обврзниците се сметаат за издадени на 31 декемв-
ри 1999 година. 

Се овластува министерот за финансии Да ги запи-
ше обврзниците во Централниот депозитар за хартии 
од вредност." 

Член 5 
Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи: 
"Каматата од став 1 на овој член се пресметува со 

примена на проста интересна сметка." 
По ставот 2 се додаваат три нови става кои гласат: 
"Отплатата на номиналната вредност на обврзни-

ците се врши во рок од 14 години, во еднакви квартал-
ни рати, започнувајќи од 31 март 2001 година. 

Отплатата на каматата на обврзниците се врши во 
рок од 14 години, во квартални рати, започнувајќи од 
31 март 2001 година. 
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Пресметаната камата за периодот од 31 декември 
1999 година до 31 декември 2000 година се исплатува 
најдоцна до 10 јануари 2001 година, според средниот 
курс на курсната листа на НБРМ на денот на испла-
тата." 

Во ставот 3 кој станува став 6 зборовите: "камат-
ните купони" се заменуваат со зборот "каматата", а 
зборот "исплатата" се заменува со зборот "пристигну-
вањето". 

Во ставот 4 кој станува став 7 бројот "3" се замену-
ва со бројот "6". 

Член 6 
Членот 17 се менува и гласи: 
"Обврските од обврзниците застаруваат во рок од 

пет години од денот на пристигнувањето на обврзни-
ците. 

Обврзниците не се наплатливи пред денот на нив-
ното пристигнување. 

Република Македонија може, во било кое време да 
ги откупи сите или дел од обврзниците пред рокот на 
нивното пристигнување и тоа: 

1. На берзата, по пазарна цена или 
2. Со јавен повик до сопствениците на обврзници-

те, со нивна согласност. 
Условите, начинот и постапката за откуп на обврз-

ниците од став 3 точка 2 на овој член ги утврдува Вла-
дата на Република Македонија." 

Член 7 
Членот 18 се менува и гласи: 
"Работите за пресметување и евиденција на номи-

налната вредност и каматата на обврзниците, во име и 
за сметка на Република Македонија, ги врши Цент-
ралниот депозитар за хартии од вредност. 

Начинот и условите за вршење на работите од 
став 1 на овој член ќе се уредат со договор меѓу ми-
нистерот за финансии и Централниот депозитар за 
хартии од вредност. 

Исплатата на номиналната вредност и каматата на 
обврзниците, во име и за сметка на Република Маке-
донија, ја врши институција што ќе ја овласти минис-
терот за финансии." 

Член 8 

По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи: 

"Член 18-а 
Министерот за финансии ќе преземе активности и 

ќе донесе акти потребни за спроведување на овој за-
кон." 

Член 9 
Во членот 19 став 2 зборовите: "член 1 на овој 

закон" се заменуваат со зборовите: "став 1 на овој 
член". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

вање на депонираните девизни влогови на траганите 
по кои гарант е Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 18 декември 2000 годи-
на. 

Бр. 07 - 5077/1 
18 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛА-
ТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ 
НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Законот за начинот и постапката на исплатува-
ње на депонираните девизни влогови на граѓаните по 
кои гарант е Република Маке доиш а ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 32/2000), во членот 
12 став 2 зборовите: "а започнува од 1 април 2001 го-
дина" се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став З, кој гласи: 
"По исклучок на став 2 од овој член, каматата за 

периодот од 1 мај до 31 декември 2000 година, ќе се от-
платува започнувајќи од 31 декември 2000 година." 

Член 2 
Во член 14 зборовите: "членовите 4 и 5" се замену-

ваат со зборовите: "членот 4". 
Член 3 

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

3304. 
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 НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕ-
ПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИ-
ТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за начинот и постапката на исплату-

3305. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за високо-

то образование ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН 

НА ОДБОРОТ З А АКРЕДИТАЦИЈА 
НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. д-р Трајан Бендевски се разрешува од должнос-
та член на Одборот за акредитација на високото обра-
зование. 

2. За член на Одборот за акредитација на високото 
образование се именува д-р Благоја Маркоски, профе-
сор на Природно-математичкиот факултет - Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5024/4 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година ца Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3306. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ('Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 декември 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКИОТ 

НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Македонскиот народен театар - Скопје се разрешуваат 
членовите: л 
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- Владимир Георгиевски, 
- Румен Димитриев, 
- м-р Слободан Костурски, 
- Тања Вуисиќ-Тодоровска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5706/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3307. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 декември 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ 
М У З Е Ј - В Е Л Е С 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Народниот музеј - Велес се именуваат: 

а) за претседател 
- м-р Олга Ковачева, 
б) за членови 
- Сутка Оцедова, дипл.новинар, 
- Јулијана Андонова Цилевска, дипл. инж. архитект, 
од редот на вработените 
- Павлина Василева, историчар, 
- Трајанка Јовчевска, археолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

бр. 17-5740/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3308. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатије за стопанисување со шуми "Ма-
кедонски шуми" - Скопје, поради презафатеност се 
разрешуваат членовите: 

- м-р Љупчо Несторовски, 
- Миле Јакимовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5752/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3309. 
Врз основа на член 128 став 1 и член 129 од 

Законот за банките и штедилниците ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 29/96 - Пречистен 
текст), а во врска со член 122 став 1 од Законот за 
банките ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ О Д Б О Р Н А АГЕНЦИЈАТА НА 

РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А З А САНАЦИЈА 
НА Б А Н К А - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Агенцијата на Република Македонија за санација на 
банка - Скопје се разрешуваат членовите: 

- Јордан Марковски, 
-д-р Тихомир Јовановски. 
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата на 

Република Македонија за санација на банка - Скопје 
се именува 

- Горан Анчевски, помошник на министерот за Фи-
нансии. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5779/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3310. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ З А ЕКОНОМИЈА 

1. Се разрешува Цветанка Силјаноска од должнос-
та советник на министерот за економија, поради зами-
нување на друга должност, заклучно со 29.11.2000 го-
дина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5775/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3311. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. Се разрешува Роза Апостолска од должноста 
помошник на министерот за животна средина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5776/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3312. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 12 декем-
ври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 

НА МИНИСТЕРОТ З А ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. Се разрешува Лилјана Милковска од должноста 
помошник на министерот за животна средина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5777/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3313. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 12 декем-
ври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. Се разрешува м-р Поликсена Чудо од должноста 
советник на министерот за животна средина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5778/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3314. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2СШ), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 12 декем-
ври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 
1. Се разрешува Весна Настеска-Недановска, дипл. 

фармацевт, од должноста советник на министерот за 
здравство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5858/2 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Ѓеорѓиевски, с.р. 

3315. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија " бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 12 
декември 2000 година, донесе 

20 декември 2000 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува Славица Анастасова-Османовиќ, 
дипл. фармацевт, од должноста советник на министе-
рот за здравство. 

2. Ова решение влегува Во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-5858/3 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3316. 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот против 

ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/99) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-

ТОР НА МОНОПОЛСКАТА УПРАВА 

1. Се разрешува Јасмина Телевска од должноста 
директор на Монополската управа. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5868/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЗЗ17. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 12 декем-
ври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. Се разрешува Зоран Видиновски, од должноста 
помошник на министерот за економија, поради зами-
нување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави вр "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". ' 1 

Бр. 17-5870/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЗЗ18. 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот против 

ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/99) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА МОНОПОЛСКАТА 

УПРАВА 
1. За директор на Монополската управа се имену-

ва Зоран Видиновски, досегашен помошник на минис-
терот за еконбмиј а. 
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2, Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5869/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3319. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1, За директор на Државниот завод за геодетски 
работи се именува м-р Зоран Цветаноски, досегашен 
инспектор во Секторот за премер во Републичката ге-
одетска управа. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5871/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3320. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Паралово -
Општина Новаци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5720/1 
18 декември 2000 година Директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Зоран Цветаноски, с.р. 

3321, 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Велесело - Оп-
штина Бач. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

' Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став I од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5721/1 
18 декември 2000 година Директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Зоран Цветаноски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11633/99, на регистарска влошка бр. 
02032179?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за градежништво и трговија на 
големо и мало АРС-94 Зоран ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Марко Орешковиќ" бр. 42. 

Седиште: ул. "Марко Орешковиќ" бр. 42. Скопје. 
Основач: Зоран Кошир од Скопје. 
Дејности: 74.20/3, 74.20/2, 71.32, 71.34, 70.31, 28.11, 

28.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 
45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.44, 51.57, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 71.31, 71.33, 71.40, 
74.82, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 
52.63,50.10,50.30/2,50.40/2,50.50,51.21,51.31,51.32. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 

Во надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе 
ги извршува следните дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и др. реекспорт и шпеди-
ција. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зоран Кошир. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11633/99. (28601) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12924/99, на регистарска влошка бр. 
02032277?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет и ус-
луги ЗЛАТНА Р И Б А Слободан ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Кленоец" бр. ЗОа, Скопје. 

Се врши усогласување со ЗТД на претпријатието 
во Друштво за промет и услуги ЗЛАТНА РИБА Сло-
бодан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кленоец" бр. 
ЗОа, Скопје. 

Основач на друштвото е Слободан Андонов од 
Скопје. 

Дејности: 15.11,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33,15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84,15.85, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 5Д.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.63, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.24, 63.21, 
63.40, 70.31, 71.10, 71.40, 74.82, 74.83, 92.34, 92.62, 92.72, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните држави Албанија, 
Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, комисиони работи, 
посредување и застапување. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 
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За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства кои ги ко-
ристи и со кои располага. 

Да се брише досегашниот директор Душанка Пав-
ловска. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
вршење промет во надворешното трговско работење 
е Слободан Андонов - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12924/99. (28602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11174/99, на регистарска влошка бр. 
020311537-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие во Друштво за произ-
водство, промет и услуги ТИМАК-РЕПРЕЗЕНТ Ма-
кариевски Тихо ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Вељ-
ко Влаховиќ" бр. 19. 

Усогласување на претпријатието во ДООЕЛ сог-
ласно со ЗТД. 

Назив: Друштво за производство, промет и услуги 
ТИМАК-РЕПРЕЗЕНТ Макариевски Тихо ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје. 

Седиште: ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 19, Скопје. 
Основач: Макариевски Тихо од Скопје. 
Дејности: 74.84,74.12,74.13,74.14,52.11,52.24,52.21, 

52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.35, 51.51, 51.57, 50.30/1, 50.40/1, 
63.12, 74.40, 74.83, 70.20, 71.10, 63.21, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 63.30, 
63.40, 17.40, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.10, 18.24, 18.30, 
37.10, 37.20,15.31,15.32,15.41,15.43,15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.83, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 
15.98/2, 17.11, 17.12, 17.15, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 
17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72. 

Дејности во надворешен промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање, реекспорт, консигнациона продажба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот имот. 

Застапување: Макариевски Тихо - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11174/99. (28603) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15424/99, на регистарска влошка бр. 
020337827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и промена на овластеното ли-
це на Друштвото за производство, трговија и услуги 
СИБА КОМЕРЦ Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Џумајска" бр. 52. 

Се брише Јованова Нада, се запишува Павловски 
Ацо како нов управител. 

Дејности: 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.43/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.35, 51.25, 
51.61, 51.65, 51.86, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 
55.31, 55.30/2, 55.30/1, 65.12/3, 74.14, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, 
посредување и застапување во надворешнотрговскиот 

промет, реекспорт, консигнациона продажба, консиг-
национи складови. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

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

15424/99. (28604) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10299/99, на регистарска влошка бр 
02026155?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друш-
твото за производство, инженеринг, трговија на голе-
мо и мало и услуги ОДРА Бранко и Лазо ДОО извоз-
увоз Скопје, со седиште на ул. "Боро Кралевски" бр. 
6/2/10. 

Дејности: 15.6,15.61,15.62,15.8,15.81,15.81/1,15.85, 
15.89, 55.11, 55.30, 63.30, 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52 И , 
52.27, 52.63, 52.41, 51.34, 51.32, 51.39, 51 41, 51.42/1, 
51.55, 51.70, 55.30/2, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, застапување, посреду-
вање, реекспорт, консигнација, малограничен промет 
со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет с трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Управител - Лазо Миновски, без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 

10299/99. (28605) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9363/99, на регистарска влошка бр. 
020300097-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за пружање на 
финансиски и други услуги ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕР-
Н А Ц И О Н А Л - МАК Финдел Ентерпрајс и др. ДОО 
Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20, Скопје. 

Дејности: 22.13, 55.1, 55.11, 60.23, 60.24, 63.30, 
65.12/3, 65.2, 65.23, 70.31, 71.10, 72.60, 74.14, 74.20/3, 
74.40,74.84,93.05. 

Во правниот промет Друштвото за пружање на 
финансиски и други услуги ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕР-
Н А Ц И О Н А Л МАК Финдел Ентерпрајс и др. ДОО 
Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20, СкопЈе 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Божидар Јанковски - управител со неограничени 
овластувања. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го заста-
пува Божидар Јанковски. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 
9363/99. (28606) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13544/99, на регистарска влошка бр. 
020317437-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги РЕМЗИ-ЛЕОН Фериде ДОО-
ЕЛ експорт-импорт, ул. "Метохиска" бр. 58, Скопје. 

Дејности: 17.30,17.40/1,17.40/2,17.54/2,17.60, 17.71, 
17.72,18.21,18.22,18.23,18.24, 29.40, 20.40, 20.52, 21.21, 
21.23, 25.22, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32; 51.34, 51.35, 51.37, 
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51.39, 51.42, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.65, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.21, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 74.20/2, 74.40, 
74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнациони работи со 
странство, малограничен промет со соседните земји, 
застапување на странски фирми. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Фериде Мемети, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13544/99. (28607) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9015/99, на регистарска влошка бр. 
020323017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет на сметачка опрема и информатички ин-
женеринг МАКОМП ДОО увоз-извоз - Скопје, бул. 
"Партизански одреди" бр. 127. 

Усогласување на Претпријатието во приватна 
сопственост за производство, промет и увоз-извоз на 
сметачка опрема и информатички инженеринг "МА-
КОМП" ДОО, Скопје, и новата фирма гласи: Друш-
тво за производство, промет на сметачка опрема и ин-
форматички инженеринг МАКОМП ДОО увоз-извоз 
- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 127, скратено 
име: МАКОМ ДОО увоз-извоз, Скопје. 

Дејности: ГЈ, 30, 30.0, 30.01, 30.02, 31.2, 31.20, 31.3, 
31.30, 31.6, 31.61, 31.62, 32, 32.1, 32.10, 32.2, 32.20, 32.3, 
32.30, 33, 33.1, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.2, 33.20, 33.3, 
33.30,33.4,33.40,33.5,33.50, Ѓ, 45,45.1,45.11,45.12,45.2, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45,45.5,45.50,51,51.1,51.11,51.12,51.13,51.14,51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.7, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, И, 70, 
70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 70.3, 70.31, 70.32, 72, 72.1, 
72.10, 72.2, 72.20, 72.13, 72.30, 72.4, 72.40, 72.5, 72.50, 
72.6, 72.60, 74, 74.2, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.8, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги, комисиона 
продажба, шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, 
консигиациона продажба, малограничен промет со со-
седните земји: СР Југославија, Албанија, Грција, Буга-
рија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица одговара до висината на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Михајло Младенов - управи-
тел без ограничување. 

Основачи: Мешовито претпријатие за производ-
ство на сметачка опрема и информатички инженеринг 
"Информатика" делничко друштво, ул. "Јеврејска -

24", Белград, Република Србија, СРЈ, - како странски 
вложувач, Михајло Младенов, Симеон Русјаков, Ан-
дреја Славковски, Новак Ангеловски, Звонко Нико-
ловски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9015/99. (28608) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11546/99, на регистарска влошка бр. 
020285587-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за инженеринг, 
производство, промет на стоки и услуги ПА-МЕР 
Христо ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Никола Па-
рапунов" ДТЦ Карпош 4 бр. 3 л. 51/2. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.23, 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, 20.10/1, 
20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.32,45.33,45.34,45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување, шпедиција, реекспорт, консигнација, 
претставување, превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај. 

Во правниот промет со трети лица ПА-МЕР ДОО 
експорт-импорт Скопје, настапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој 
имот. 

Лицето за застапување во внатрешниот промет е 
Христо Шалев - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11546/99. (28609) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15586/1999, на регистарска влошка бр. 02-
0300327-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието во Друштво за про-
изводство, промет и услуги "КОПИТЕХНА" Ванчо 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Црвена Вода" бр. 12, Скопје. 

Друштвото е основано-усогласено со Изјава за ос-
новање на друштво со ограничена одговорност од 
страна на едно лице од 16.06.1999 година донесена од 
страна на единствениот содружник-основачот Ванчо 
Павличиќ од Скопје; согласно ЗТД. 

Дејности: 22.22,22.23,24.12,24.30,24.64,24.66,29.56, 
30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.40, 
36.63, 37.10, 37.20, 50.30/2, 51.14, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 60.24, 63.30, 63.40, 71.53, 72.50, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83,74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води,застапување и посредување во областа на проме-
тот со стоки и услуги, консигиациона продажба, реек-
спорт, меѓународна шпедиција. 
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Во правниот промет со трети лица, друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со сиот свој имот. 

Жаклина Павличиќ е управител, без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15586/1999. (28610) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15569/99, на регистарска влошка бр. 02-
029478?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за производство, транспорт, трговија и услу-
ги "ДАНГЛИА" Дашмир ДООЕЛ експорт импорт, с. 
Г. Речица, Тетово. % 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 
25.21, 25,22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31,45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 5030, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54,' 
51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 76.63, 27.53, 28.12, 
51.51,74.12,20.10/1,20.51,36.11,26.63,26.64,22.33. 

Надворешно работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Дашмир Селами од с. Г. Речица-Тетово и како лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет, без ограничување, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15569/99. (28611) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16322/99, на регистарска влошка бр. 02-
030149?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворање на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги "ЕУРО-ЛЕСНИНА" Нухи 
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Мирче Ацев" 
бр. 68. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 
20.10/1,20.51,36.14,26.63,26.64,45.11. 

Надворешно работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Нухи Мустафи од Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 68 ка-
ко лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16322/99. (28612) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16958/99, на регистарска влошка бр. 02-
030063?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Акционерското друштво за 
градежништво и инженеринг, производство и промет 
"ГРАДИНИ - Скопје, бул. "ЈНА" 15, Скопје. 

Фирма и седиште: Акционерско друштво за гра-
дежништво и инженеринг, производство и промет 
"ГРАДИНГ" Скопје, бул. "ЈНА" 15 Скопје, усогласе-
но со ЗТД врз основа на статут бр. 03-243 од 29.12.1999 
година и обезбедена е основната главница во висина 
на законскиот минимум. 

Назив на основачи: Акционери иматели на обични 
акции 20.809.690,00 ден; Фонд за П И О на РМ 
855.764,50 ден. 

Агенција за трансформација 4.849.261,50 ден. 
Дејности: 20.40, 25.22, 28.11, 28.12, 45.1, 45.11, 45 12, 

45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/3, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.64, 51.70, 52.72, 52.72/2, 55.23, 55.51, 63.2, 63.40, 
74.20,74.20/1,74.20/2,74.20/3,74.20/4,74.20/5. 

Дејности од надворешнотрговскиот промет: изра-
ботка на експертизи и студии, инвестициони програ-
ми, просторни и урбанистички планови и проекти, 
идејни, главни и детални проекти и инвестиционотех-
ничка документација, лицитациони елаборати (тен-
дерска документација) и друга инвестициона докумен-
тација за објекти и работи, изведување на градежни, 
градежнозанаетчиски, рударски, хидротехнички и дру-
ги слични работи на внатрешно уредување и декора-
ција, изведување на монтажи, демонтажи и инсталаци-
они работи и работи на одржување ремонт на индус-
триски и други постројки, организација на изведба на 
комплетни објекти, инженеринг, изведувачки инжене-
ринг и консалтинг инженеринг, стручнотехнички над-
зор на изведувањето на инвестициони работи во 
странство и на изградбата на инвестициони објекти, 
давање стручна помош, односно консултански услуги 
во текот на изградбата и во работите на изградените 
објекти, одржување и ремонт на изградени објекти и 
испитување на опрема, други работи на изведување на 
инвестициони работи во странство, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
ро непрехранбени производи, услуги на меѓународна 
шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи 
во областа на прометот на стоки и сообраќај и сл., ма-
лограничен промет со соседните земји и реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 
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Слободан Нововиќ - председател на Управен од-
бор со неограничени овластувања, лице овластено за 
застапување во надворешнотрговскиот промет Слобо-
дан Нововиќ со неограничени овластувања. Траење на 
друштвото - неограничено, статут усвоен на 29.12.1999 
година; вид на акции: обични акции. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16958/99. (28613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8851/99, на регистарска влошка бр. 02-
0251117-З-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за сервисира-
ње, производство и трговија "ЛТХ, ЛТХ" и други, 
ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Георги Димитров" 10. 

Дејности: 29.23,29.71,36.12,45.31,45.32,45.33,51.18, 
15.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.43, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.45,52.48,52.72/1, 55.30,71.34,74.20/3,74.30,74.84. 

Друштвото го застапува Љубомир ХациПецов уп-
равител без ограничување. 

Дејности во надворешен промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот за стоки и услуги, консигнација, ре-
експорт. 

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

Основачи на друштвото се: "ЛТХ од Шкофија Ло-
ка РС ХаџиПецов Љубомир од РМ, Орански Петар од 
РМ, Буховски Слободан, Стефановска Илка од РМ, 
Ставревски Љупчо од РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8851/99. (28614) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16792/99, на регистарска влошка бр. 02-
0321447-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги "МАНЕКО" увоз-извоз Орхидеја 
ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 151/65. 

Основач: Огњановска Орхидеја од Скопје. 
Дејности: 18.21,18.22,18.23,18.24,45.21,45.31,45.32, 

45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12,70.20,70.31,74.20/2,74.20/3, 74.84, 80.42. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет се: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во надворешнотрговскиот про-
мет, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, 
меѓународна шпедиција и транспорт, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е: Огненовска Орхидеја, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16792/99. (28615) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11859/99, на регистарска влошка бр. 02-
0296867-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија, услуги и гра-
дежништво "ЕМО-ВОДНО" Борис ДООЕЛ Скопје, 
ул. Славејко Арсов" бр. 17-6. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, 
трговија, услуги и градежништво "ЕМО-ВОДНО" Бо-
рис ДООЕЛ Скопје. 

Содружник на Друштвото е: Борис Јовановски од 
Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 17-б. 

Седиште на ТД е во Скопје, ул. "Славејко Арсов" 
бр. 17-6. 

Претпријатието "ЕМО-ВОДНО" ДОО Скопје со 
рег. влошка 1-67775-0-0-0 е усогласен во Друштво сог-
ласно ЗТД со Изјава од 30.06.1999 година! 

Дејности на ТД се: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 28.21, 
28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 
31.62, 36.63, 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, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.42/2,52.44/3,52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/3, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угос-
тителски и туристички услуги, реекспорт, посредува-
ње и застапување на прометот со стоки и услуги, ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југослави-
ја и Албанија, 

Во правниот промет со трети лица друштвото 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. 

Управител и застапник на ТД во надворешен про-
мет е Борис Јовановски - управител без ограничување 
во овластувањата. 

Од Основниот суд фсопје I - Скопје, Трег. бр. 
11859/99. (28616) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7851/99, на регистарска влошка бр. 02-
0322937-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало "МИКС-
ТРЕНД" Зоран и Весна ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Саса 8" бр. 5. 

Дејности во внатрешниот промет: 01.21, 01.23, 
01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.41, 15.89, 
15.98/1, 15.98/2, 25.21, 25.22, 25.23, 27.51, 27.53, 27.54, 
28.40, 28.73, 28.74, 34.30, 36.12, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44Г45.45, 45.50, 
50.10, 52.21, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.15, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
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51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 67.13, 70.31, 
71.32,74.84. 

Дејности во надворешниот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт, консигнација, 
застапување на странски фирми, посредување и заста-
пување во областа на прометот на стоки и услуги, кон-
салтинг услуги, шпедиција и граничен промет со со-
седни и други земји. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот промет 
друштвото ќе го застапува и преставува Зоран 
Соколоски - управител без ограничување. 

Зоран Соколоски пристапува како основач, а 
Весна Соколоска се брише како управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7851/99. (28617) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10078/99, на регистарска влошка бр. 02-
032146?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија, транспорт, туризам, угостителство и 
услуги "КИКО К О М П А Н И 95" Младен ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, с. Маврово, Маврови Анови. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24,01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.41,15.51,15.61,15.62,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2, 
15.84,15.85,15.86,15.87,15.98/1,15.98/2,16.00/2,17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43,53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10,71.21,71.32,74.20/3,74.84, 85.20, 93.02, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки, меѓународен превоз на патници, застапување и 
посредување во надворешниот промет, комисионо и 
консигнационо работење, туристички и угостителски 
услуги, изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

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

За обврските настанати во правниот промет со 
тре"ѓи лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е лицето Младен Спасески уп-
равител, без ограничување. 

Единствен содружник: Младен Спасески од с. Мав-
рово, Маврови Анови. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10078/99. (28618) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16434/99, на регистарска влошка бр. 02-
029164?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за внатрешна и надворешна трговија, 
угостителство и туризам "АГИМ-КОМЕРЦ" Баш-
ким, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. "Струмич-
ка" бр. 12-2/6. 

Башким Муслија од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 
12-2/6. 

01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 11.20, 
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, 15.71, 15.72, 15.84, 15.82/2, 
15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 
36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 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, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 
90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен транспорт на патници, посредување, заста-
пување, консигнација, малограничен промет со сите 
соседни земји. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е: Башким Муслија - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16434/99. / . (28619) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6389/99, на регистарска влошка бр. 02-
0172847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето согласно ЗТД на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги "КОПЕКС-Ф" Рада ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кемал Ататурк" бб. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.98/1, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.11, 50.10, 
50.41/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 
51.22, 50.30, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.51, 55.52, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 
45.32,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45. 
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Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт,консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
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 застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Рада Краљевска -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6389/99. (28620) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8973/99, на регистарска влошка бр. 02-
0246077-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија "СИВАС КОМЕРЦ" Ацо ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 22/26. 

Основач на друштвото е лицето Идовски Ацо од 
Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 22/26. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 14.11, 
14.21, 15.21/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
26.70, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53,51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2, 52.44/3,52.44/4,52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 
74.20/2,74.20/3,74.40,74.84,93.02,93.05. 

Друштвото ќе работи во свое име и за своја смет-
ка, а за обврските на трети лица во правниот промет 
ќе одговара со целокупниот имот на друштвото. 

За управител на друштвото се именува лицето 
Идовски Ацо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8973/99. (28621) 

здруженија на граѓани и фондации на Македонското 
алголошко друштво со скрататен назив МАД Скопје, 
со седиште во Природно математичкиот факултет 
Институт за биологија Гази Баба бб, Скопје. 

Дејноста на Македонското алголошко друштво -
МАД е: изработка на елаборати, програми, планови, 
проекти за свои потреби и други објекти, организира-
ње на предавања, излети и работилници, конгреси, 
симпозиуми и други слични собири, обука и едукација 
и тоа развивање на љубов кон науката, еколошката 
свест за ладење, за ставање под заштита со закон на 
определени видови алга, формирање на научни збир-
ки, издавачка дејност, поттикнување и организирање 
на студентите геолози за научна истражувачка работа 
и информирање на јавноста за резултатите и постиг-
нувањето од неговата работа. 

Со денот на запишувањето во регистарот Македо-
нско алголошко друштво - МАД Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег.зф.бр. 
57/2000. (47114) 

Се запишува Мултиетничко и невладино женско 
здружение "Линда" со седиште во Куманово, ул."Карл 
Маркс" бр. 60, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации при Основниот суд во Куманово под 
рег.бр. 173, 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Мултиетничко и невладино женско зд-
ружение "Линда" од Куманово се насочени кон омасо-
вување на членството и создавање на една појака и 
потрајна асоцијација на граѓани, едукација и еманци-
пација на жената, подигање на свеста на жената за се-
којдневниот живот и проблеми, зачувување на углед-
от и достоинството на жената, организирање на разни 
курсеви за компјутери и други занаетчиски курсеви, а 
се со цел подобрување на положбата на жената, за-
познавање на жената со разни заразни болести, здрава 
исхрана на деца преку организирање на разни семина-
ри, подигање на еколошката свест кај жената, созда-
вање на можности за соработка со други здруженија 
како во земјата така и во странство. 

Мултиетничко и невладино женско здружение 
"Линда" од Куманово, ул."Карл Маркс" бр. 60. 

Мултиетничко и невладино Есенско здружение 
"Линда" од Куманово се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишувањето во регистарот на 
22.11.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (45108) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Се утврдува дека програмата и статутот на-здру-
жението на граѓани "Здружение на србите во Македо-
нија" со седиште во Скопје со својство на правно лице 
од 31.01.1994 година се во согласност со Законот за зд-
руженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег.бр. 
929 се запишува здружението на граѓани "Здружение 
на србите во Македонија" со седиште во Скопје на ул. 
"Тодор Паноски" бр. 4/1-10, кое го застапува неговиот 
претседател Буковиќ Слободан од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Зг.бр. 165/98 
од 24.11.2000 година. (47074) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен под Рег.згф.бр. 13/2000 
се запишува Здружение на граѓани со назив "Такси -
возач" од Ресен. Ч 

Здружението има за цел негување, омасовување и 
развој на услужната дејност на такси превозот, уна-
предување на дејноста преку заеднички средби и ак-
тивности, подобрување на условите за вршење на деј-
носта во општината и заштита на интересите на член-
ството - такси возачите. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен на 
ул."Мите Богоевски"бб. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Димитрија Шентевски од с. Избишта, претседател на 
друштвото. 

Од Основниот суд во Ресен. (45109) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег.зг.бр. 57/2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се уважува предлогот на Македонско алголошко 
друштво Скопје, па се одобрува упис во регистарот на 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 
14/2000 од 02.11.2000 година го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води во овој суд Оп-
штинската организација "Црвен крст" од Валандово. 
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Ова здружение има својство на правно лице сог-
ласно член 6 од Законот за Црвен крст на РМ и про-
должува со работа. 

Име на субјектот: Општинска организација на 
"Црвен крст" од Валандово. 

Седиште на субјектот: ул."Иво Лола Рибар" бб во 
Валандово. 

Цели и задачи на субјектот: Чување и унапредува-
ње на здравјето и здравствената култура на населени-
ето и развој и унапредување на крводарителството, 
заштита на човековата средина и развинање на актив-
ности за спасување на вода и на планина, учествување 
во обезбедување на социјална сигурност и развивање 
на меѓусебна солидарност меѓу граѓаните, ублажува-
ње и отстранување на последиците од масовно-еле-
ментарни и други несреќи или вооружени судири, вос-
поставување и развивање на соработка, солидарност и 
рамноправност меѓу народите во духот на меѓународ-
ното почитување и разбирање и воспоставување и чу-
вање на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и 
солидарноста и друго. 

Лице овластено за застапување: Васил Тасев од 
Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (45110) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 
15/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води во овој суд Оп-
штинската организација "Црвен крст" од Гевгелија. 

Ова здружение има својство на правно лице согла-
сно член 6 од Законот за Црвен крст на РМ и продол-
жува со работа. 

Име на субјектот: Општинска организација на 
"Црвен крст" од Гевгелија. 

Седиште на субјектот: ул."Мирче Ацев" бр. 2 во 
Гевгелија. 

Цели и задачи на субјектот: Чување и унапредува-
ње на здравјето и здравствената култура на населени-
ето и развој и унапредување на крводарителството, за-
штита на човековата средина и развивање на активно-
сти за спасување на води и на планини, учествување во 
обезбедување на социјална сигурност и развивање на 
меѓусебна солидарност меѓу граѓаните, ублажување и 
отстранување на последиците од масовно-елементар-
ни и други несреќи или вооружени судири, воспоставу-
вање и развивање на соработка, солидарност и рамно-
правност меѓу народите во духот на меѓународното 
почитување и разбирање и воспоставување и чување 
на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и соли-
дарноста и друго. 

Лице овластено за застапување: Мите Вегов од 
Гевгелија. 

Од Основниот суд во Ревгелиј а. (45111) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под реден број 14 за 1999 година Здру-
жението на граѓани под името Еколошко друштво 
"Здравец" - Берово, кое е основано заради поттикну-
вање и развивање на еколошката свест, разрешување 
на проблемите од еколошката природа и заради зачу-
вување и унапредување на животната средина и при-
родата и развивање на еколошката култура кај насе-
лението. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Маршал Тито" бб во Берово. 

Од Основниот суд во Берово. (45154) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 37/2000 
се запишува Здружение на граѓани Хуманитарно дру-
штво "Терра Амика" од Гостивар со седиште на ул. 
"Седек Костоски" бр. 1, застапено преку претседател-
от на хуманитарното друштво Флорентина Халими од 
Гостивар како по актот за основање од 13.11.2000 го-
дина. 

Работата и активностите на здружението во прв 
ред е хуманитарниот придонес и помагање првенстве-
но за сиромашни лица, и фамилиии како и запуштени 
деца и лица, бездомници, стари и болни лица со загро-
зен социјален третман, на ученици и студенти, помага-
ње на други хуманитарни друштва и организации вое-
дно и соработка со нив воедно и соработка и помага-
ње на културно уметнички и спортски друштва и орга-
низацни, како и низа други активности од хуманита-
рен карактер. 

Од Основниот суд во Гостивар. (45139) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 36/2000 
се запишува Здружение на корисници на вода за на-
воднување од ХМС "Гостиварско поле" ЗГ-1 с.Чајле, 
застапено од претседателот на здружението Газменд 
Јашари кој живее во с.Чајле како по одлуката од 
21.07.2000 година. 

Работата и активностите на здружението како и 
цел на програмата на здружението е водата за навод-
нување порационално да се користи, да се дистрибуи-
ра од дистрибутивната мрежа како по договорот за 
трансфер со водостопанското претпријатие, намалу-
вање на трошоците за наводнување (водниот надомес-
ток) и подобрување на ефикасноста на наводнувањето 
за потребите на здружението и неговите членови како 
и во се друго, како по член 7 од Статутот на здружени-
ето и се друго што е во интерес на граѓаните, земјо-
делците во однос на наводнувањето и здружението. 

Од Основниот суд во Гостивар. (45140) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 
19/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води во овој суд Фуд-
балски клуб "Тиса" од с.Чалакли, Валандово. 

Име на субјектот: Фудбалски клуб "Тиса" од с.Ча-
лакли, Валандово. 

Седиште на субјектот: с.Чалакли, Валандово. 
Цели и задачи на субјектот: Омасовување и развој 

на фудбалскиот спорт особено помладите категории 
како кадети, кадетки, младинци, младинки, сениори, 
сениорки, учество на клубот во организиран систем на 
натпревари кои ги организираат општинските сојузи, 
регионалните и повисоките квалитетни лиги и меѓуна-
родни натпревари од официјален и пријателски нат-
превар и друго. 

Лице овластено за застапување: Мехмед Селманов 
од с.Чалакли. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (45112) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 38 се за-
пишува Здружение на граѓани Еколошко друштво 
"Јахорка" с.Форино - општина Чегране со седиште во 
с.Форино, кое го застапува неговиот претседател Рис-
теми Газменд од с.Форино. 

Работата и активностите на Здружението ќе се од-
несуваат во остварување на цели и задачи од областа 
на екологијата, заштита на животната средина и вклу-
чување на младите во спроведување на тие цели и за-
дачи како и остварување на други хумани цели вр таа 
насока. 

Од Основниот суд во Гостивар. (47072) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 38 за 2000 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Џудо клуб 
"Прилеп" од Прилеп. 
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Како основни цели и задачи на клубот се: ширење 
и популаризација на џудо спортот, запознавање со 
џудо техниките, воспитување и изградување на члено-
вите, подобрување на физичките способности и пос-
тигнување на високи спортски резултати, афирмација 
на Република Македонија преку спортот и друго. 

Седиштето на Џудо клубот "Прилеп" е во Прилеп, 
ул."Орде Чопела" бр. 8. 

Лица овластени за застапување и претставување 
на клубот се Марјан Котески од Прилеп, ул. 
Темиџиска" бр. 45, претседател, и Драган Шеќероски 
од Прилеп, ул."Орде Чопела" бр. 8. 

Од Основниот суд во Прилеп. (45398) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции пор реден број 39 за 2000 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Регионален 
сојузна земјоделци "Клас" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се: 
развој и подобрување на работните и животните одно-
си на земјоделците, учество во креирањето на аграр-
ната политика, даночната и кредитната политика, 
обезбедување на средства во буџетот за откуп на па-
зарните вишоци на земјоделски производи, регреси и 
премин, унапредување на земјоделското производст-
во, заштита на обработливото земјиште, правна си-
гурност на имотот на земјоделците, укинување на да-
нокот на средствата за работа на земјоделскиот развој 
на задругарството, усовршување и планско насочено 
производство и други цели и задачи. 

Седиштето на здружението е во Прилеп. 
Лица овластени за застапување и претставување 

на здружението се Петре Стојкоски - претседател и 
Симон Јанчески - потпретседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (45418) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци под реден број 
Рег.бр.8/2000 за 2000 година се запишува здружение 
под име: Здружение на земјоделците "Тиквеш" Кава-
дарци, кое ќе се залага за: организирање на предава-
ња, семинари, курсеви, натпревари и учество на соод-
ветни собири и други манифестации во општината, Ре-
публика Македонија и надвор од неа, остварување и 
изготвување на единствената политика на аграрци во 
општината, државата и надвор од неа, запознавање на 
членовите за вовдедување на најнови сорти на култу-
ри, современи методи на производство, промена на 
најновите агротехнички мерки на најсовремената ме-
ханизација за унапредување на земјоделското произ-
водство, единствено деловно информирање на члено-
вите за податоците од домашната и светската еконо-
мија, за развојни проекти, актуелни специјализирани 
информации од кредитната и монетарната, даночната 
и царинската политика и пазар, како и за извозно -
увозните можности и друго. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул."Моша Пијаде" бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (45796) 

Основниот суд во Кратово со решение ЗГ.бр. 
7/2000 го запиша Здружението на родители и деца за-
болени од церебрална парализа со седиште на ул."Го-
це Делчев" бр. 92/17 во Кратово. 

Цели: Цели и задачи на здружението е да се оства-
руваат преку реализација на својата програма за рабо-
та: да открива и вклучува во своите редови лица забо-
лени од церебрална парализа и нинните родители, да 
дава помош на заболени лица, да предлага мерки на 
надлежните органи, да води евиденција и прибира по-
датоци, да помага во обезбедувањето на лекарства, 
ортопедски помагала и други потребни средства за 

своите членови, да организира одмор, закрепнување и 
рекреација на членовите, да организира учество на со-
ветување, семинари и слично, а ќе го застапува 
Кочевска Славица од Кратово. 

Од Основниот суд во Кратово. (47073) 

Л И К В И Д А Ц И И - I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 766/2000 од 06.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Приват-
но, трговско претпријатието "И М" експорт-импорт 
од Скопје, ул .Торе Горевски" бр. 23 а, со жиро смет-
ка 40100-601-330182. 

За ликвидатор се определува лицето Трајановски 
Гошо од Скопје, ул."Ѓоре Горевски" бр. 23 а. 

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. (47078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 643/2000 од 05.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Трговско 
друштво за транспорт, трговија и услуги "АЛКО ТРА-
НС" Рагми ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Томе 
Арсовски" бр. 46, со жиро сметка 40100-601-380274. 

За ликвидатор се определува лицето Марија Илие-
ва дипл.правник од Скопје, ул."Ленинова" бр. 14, тел. 
130-317. 

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. (47065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 500/2000 од 07.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "ВОЛОС" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул."Рудо" бр. 39, со жиро 
сметка 40100-601-359116. 

За ликвидатор се определува лицето Никола Чив-
чиристов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 88/2-2. 

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. (47057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 819/2000 од 15.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Монтаж-
но инсталатерска услужна задруга "ГРЕЕЊЕ" Ц О од 
Скопје, ул."9" бр. 20, Сарај, со жиро сметка 40120-601-
1926. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Бели-
ч к о в и од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

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. (47036) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 855/2000 од 24.11.2000 Го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "В и Б" увоз-
извоз од Скопје, ул."Иво Лола Рибар" бр. 54 а, со жи-
ро сметка 40100-601-223743. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Бели-
ч к о в и од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 72/2-а, тел. 454-
154. 

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. (47035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 867/2000 од 30.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за производсво, промет и услуги Т Л И М Е К С " 
увоз-извоз ц.о. од СкопЈе, ул."Карпошево Востание" 
бр. 8-1/8, со жиро сметка 40120-601-275343. 

За ликвидатор се определува лицето Здравко Ја-
ковлески од Скопје, ул."Карпошево Востание" бр. 8-
1/8. 

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. (47028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 465/99 од 30.11.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие 
за инженеринг, трговија и финансиско работење 
"МАНЗА" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул."Ацо 
Караманов" бр. 33, со жиро сметка 40120-601-343070. 

За ликвидатор се определува лицето Стефковска 
Софија од Скопје, ул."Ратко Митровиќ" бр. 81. 

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. (46999) 

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. (47161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 810/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Произ-
водно, трговско и услужно претпријатие "МИНХЕН" 
д.о.о. експорт-импорт од Тетово, ул."Ленин" бр. 2, со 
жиро сметка 41500-601-^1598. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 21. 

г Се повикуваат довериѕѕедите на ,должникот да ги 
пријават своитепобарувањаво-рокод 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. (47160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 793/2000 од 24.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за производство, трговија, угостителство и услу-
ги "ТРОМБУС" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. "А. 
Ристевски" бр. 12, со жиро сметка 41500-601-54149. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул."Балгоја Тоска" бр. 21. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1488/2000 од 08.12.2000 го-
дина е завршена ликвидацијата над Претпријатието за 
трговија на големо и мало "МИКЕ ЛИС МАК" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул."50 Дивизија" бр. 20, со жиро 
сметка 40100-601-124463 и истото се брише од региста-
рот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47037) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 684727/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ваја лека Мај а,бул." АСНОМ" бр.36/1-6,Скопје. (47085) 

Пасош бр.981100/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Насуфи Сефер ,с. Велешта,Струга. (47091) 

Пасош бр.1205253/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Јашарова Лиза,ул."Ѓ. Поп Христов"бр.3/3-14,Скопје. 

Пасош бр. 814518/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Решид Личина,с.Ќојлија,Скопје. (47116) 

Пасош бр.1106722/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Кузмановски Крсте, ул."Н.Парапунов''бр.З/17,Скопје. 

Пасош бр.215069,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Милосовски Никола,ул."СлавејкоАрсов"бр.21, Ско-
пје. (47125) 

Пасош бр.139042биздаден од УВР-Охрид на име 
Мустафа Енис, ул."7-ми Ноември"бр.248,Охрид.47127 

Пасош бр.1263797,издаден од УВР - Охрид на име 
Мустафа Кевни,ул."7-ми Ноември"бр.248 ,Охрид.47130 

Пасош бр.1390425,издаден од УВР - Охрид на име 
Мустафа Едие,ул."7-ми Ноември"бр.248,Охрид.47131) 

Пасош бр.1220699,издаден од УВР-Охрид на име Му-
стафа Нација, ул."7-ми Ноември" бр.248,Охрид. 47129 

Пасош бр.1335267, издаден од УВг-Струмица на име 
Стојчева Диана, с. Ново Коњарево бр. 112, Струмица. 

Пасош бр. 508737 на име Рушид Мустафа, с. 
Курфалија, Штип. (36998) 

Чекови од бр. 01354437 до 01354442, од тековна смет-
ка бр.1392-47 на име Стојановска Весна, ул. " Парти-
занска "бр.2/25 ,Неготино. (47087) 

Чекови бр.0020003741557 од бр.0030004826203 до 
0030004826206 и бр.0040004358521, од тековна сметка 
бр,02388б29,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Павличковски Петко,Скопје. (47126) 

Работна книшка на име Захариев Саве,с.Полари,Ко-
чани. (47089) 

Работна книшка на име Емил Стефанов, ул."И. 
Алексов" бр.19,Радовиш. (47092) 

Работна книшка на име Василка Назиковска,ул. 
"Прилепска" бр.57/6,Битола. (47097) 

Работна книшка на име Фазли Насер,с.Кондово, 
Скопје. (47105) 

Работна книшка на име Фазли Ремзи, с.Кондово, 
Скопје. (47106) 

Работна книшка на име Димитар Михајлов,Скопје. 
Работна книшка на име Маринковиќ Корнелија, 

Скопје. (47109) 
Работна книшка на име Василев Владислав,Скопје. 
Работна книшка на име Митревски Драган,Скопје. 
Работна книшка на име Смилеска Јорданка,Скопје. 
Воена книшка на име Цветков Горан,е. Манастирец, 

Кавадарци. (47095) 
Свидетелство на име Далиопов Сејди,ул."Јордан Џу-

нов "бр.17,Велес. (47086) 
Свидетелство за 8 одделение на име Елпиде Салиева 

ул. "Љупчо Сантов"бр.39, Кочани. (47088) 
Свидетелство за 8 одделение на име Даути Ануша^с. 

Шум,Струга. (47090) 
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Свидетелство на име Есма Рецепи,с.Водоврати, Ве-
лес. (47093) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ПОУ во с. 
Мелница на име Марина Алити Бајрам,с.Мелница, 
Велес. (47094) 

Свидетелство на име Рисовски Благојчо,ул. "Мар-
шал Тито" бр.39,Делчево. (47096) 

Свидетелство на име Ибоски Еџевит,с.Дебреште, 
Прилеп. Г47098) 

Свидетелство на име Цемаиљи Авзи,Тетово. (47103) 
Свидетелство на име Азири Бесим,Тетово. (47104) 
Свидетелство и уверуние за ракувач на машини,из-

дадени од ГМЦ "Ч. Ф. Даме" Скопје на име Фазли 
Насер, с. Кондово,Скопје. (47113) 

Свидетелство за 8 одделение на име Каранфилова 
Снежана, с.Ораовица,Радовиш. (47133) 

Здравствена легитимација на име Димоски Давор, с. 
Сиричино,Тетово. (47100) 

Здравствена легитимација бр.363/148342/02 на име 
Гафури Мерхиде, с. Доброште,Тетово. (47101) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство-
то за финансни објавува 

ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА 

ОПРЕМА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на улица "Даме Груев" бр.14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибира-
ње документација за претходно утврдување на подоб-
ност (претквалификација), на понудувачите како 
можни носители на набавка, испорака и монтажа на: 

- информатичка опрема (персонални сметачи и пе-
чатачи), од реномиран производител (вгапс! пате), спо-
ред тендерска документација. 

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 
на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за производство 
и/или промет (на големо и мало), на информатичка 
опрема. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПО,ВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара понуда за извршување на набавката: набав-
ка, испорака и монтажа на информатичка опрема од 
реномиран производител (вгапс1 пате). 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ К О Н ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавните набавки, за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет; 
-расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
-менаџерска способност; 
-искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката. 

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од За-
водот за платен промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр.32/98 и Правилникот за дополнување 
на Правилникот за содржината на документот за бо-
нитет "Службен весник на РМ" бр.55/98); 

-Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со 
член 22 став 3 од Законот за јавните набавки; 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај-Потврда од надлежен Основен суд); 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција-Уверение од надле-
жен Основен суд-оддел за прекршоци); 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста 
(влошка 3 од Изводот и истовремено дејноста за про-
изводство и/или промет на големо и мало на информа-
тичка опрема да биде заокружена); 

3.6. Список на главни испораки на информатичка 
опрема во последните 3 (три) години со количините на 
испорачаната опрема и примачите; 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за конфигурирање, инсталација, мон-
тажа и одржување на понудената опрема (дипломи, 
сертификати и сл.); 

3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти), дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на 
Република Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија; 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за оп-
ремата која ја нуди и заверен судски превод на маке-
донски јазик од истото. 

Целокупната потребната документација наведена 
во точката 3 треба да биде доставена на македонски 
јазик. 

Сите барани документи наведени во точката 3 тре-
ба да бидат доставени во оригинален примерок или 
како копија заверена од нотар. 

4. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигаат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои кои ќе бидат несоодветно комплетирани не-
ма да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на 
овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат 
никакви ознаки со кои би можеле да се идентификува-
ат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52'од Законот за јавните набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса улица "Да-
ме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на 
Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 
часот секој работен ден). 

Дополнителни информации на @ 106 -114 и 106 -
110. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-6072/27 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

2.1. Концентрат за товење на свињи и јуниња. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА Н А П О В И К О Т 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверени конии кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% 
од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за Ограничениот повик да се 

доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Огра-
ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

2. Документацијата да се достави на адреса: Мини-
стерство за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архивата 
во Министерството за одбрана најдоциа до 10. 01. 2001 
година или на денот на јавното отворање. 

3. Јавното отворање на документацијата ќе се из-
врши на ден 11.01.2001 година, со почеток во 10,00 ча-
сот, во просториите на Министерството за одбрана на 
Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скоп-
је. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

4. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/282-384. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

3302. Закон за изменување на Законот за огра-
ничување на изворните приходи за фи-
нансирање на јавните потреби за 2000 го-
дина 5623 

3303. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за гарантирање на инвестиција-
та на стратешки инвеститори и за презе-
мање на одделни побарувања од крајни 
корисници од страна на Република Маке-
донија, во Стопанска банка АД Скопје 5623 

3304. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за начинот и постапката на ис-
платување на депонираните девизни вло-
гови на граѓаните по кои гарант е Репуб-
лика Македонија 5624 

3305. Решение за разрешување и именување 
член на Одборот за акредитација на ви-
сокото образование 5624 

3306. Решение за разрешување од должноста 
членови на Управниот одбор на Маке-
донскиот народен театар - Скопје 5624 

3307. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на-Народ-
ниот музеј - Велес 5625 

3308. Решение за разрешување од должноста 
членови на Управниот одбор на ЈП за 
стопанисување со шуми "Македонски 
шуми" - Скопје 5625 

3309. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Агенци-

. јата на Република Македонија за санаци-

Р1 на банка - Скопје 5625 

ешение за разрешување од должноста 
советник на министерот за економија 5625 

3311. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за животна 
средина 5625 

3312. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за животна 
средина 5626 

3313. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за животна 
средина 5626 

3314. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за здравство 5626 

3315. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за здравство 5626 

3316. Решение за разрешување од должноста 
директор на Монополската управа 5626 

3317. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за економија.... 5626 

3318. Решение за именување директор на Мо-
нополската управа 5626. 

3319. Решение за именување директор на Др-
жавниот завод за геодетски работи 5627 

3320. Решение на Државниот завод за геодет-
ски работи 5627 

3321. Решение на Државниот завод за геодет-
ски работи 5627 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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