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година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2001 годи-

на ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001) се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата во посебниот дел: 

- кај сметката 637 - Буџет за 2001 година 

А) Се вршат намалувања кај следните буџетски 
корисници во износ од 50.043.740 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 040.02 Служба за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија; во Програма 12 Основни стоки во ставка 425 
износот "19.500.000" се заменува со износот 
"13.000.000"; во потставката 425010-Згради износот 
"13.500.000" се заменува со износот "9.000.000"; во 
потставка 425044-0према износот "4.000.000" се заме-
нува со износот "2.000.000". 

2. Кај буџетскиот корисник 040.06 Јавно правобра-
нителство на Република Македонија; во Програма 11 
Администрација во ставка 423 износот "1.505.000" се 
заменува со износот "865.000"; во потставката 423017-
Канцелариски материјал износот "1.100.000" се заме-
нува со износот "460.000". 

3. Кај буџетскиот корисник 050.01 Министерство 
за одбрана; во Програма 11 Администрација во ставка 
423 износот "92.820.000" се заменува со износот 
"92.742.476"; во потставката 423050-Средства за одр-
жување на хигиената износот "384.000" се заменува со 
износот "380.310"; во потставка 423106-Материјали за 
АРМ износот "59.708.000" се заменува со износот 
"56.661.500"; во ставка 425 износот "8.505.000" се заме-
нува со износот "11.933.950"; во потставката 425095-
Друга опрема и недвижности износот "1.590.000" се 
заменува со износот "718.326"; во ставка 426 износот 
"45.770.000" се заменува со "48.898.450"; во потставка 
426067-Истражување на архивска граѓа износот 
"2.444.000" се заменува со "0", во ставка 427 износот 
"89.644.000" се заменува со износот "86.125.050"; во 
потставка 427128-Тековни резерви (разновидни тро-
шоци) износот "32.372.000" се заменува со износот 
"24.972.000"; во потставка 427187-Пренесени обврски 
од претходна година износот "541.000" се заменува со 
износот "22.050"; во ставка 463 износот "80.861.000" се 
заменува со износот "72.625.074"; во потставка 463019-
Купување на мебел и опрема за органите на управата 
износот "64.709.000" се заменува со износот 
"57.709.000"; во потставка 463094-Друг мебел и канце-
лариска опрема износот "16.152.000" се заменува со 
износот "14.916.074"; во ставка 468 износот "239.000" 
се заменува со износот "189.000"; во потставка 468010-
Реконструкција на градежни објекти износот 
"159.000" се заменува со износот "109.000"; во програ-
ма 13 Академија во ставка 420 износот "8.833.000" се 

заменува со износот "4.383.000"; во поставка 420018-
Патувања во земјата-хранарина (дневници) износот 
"8.028.000" се заменува со износот "3.578.000"; во став-
ка 426 износот "9.444.000" се заменува со износот 
"10.194.000; во потставка 426156-Организирање на се-
минари и конференции износот "815.000" се заменува 
со износот "115.000"; во ставка 427 износот "1.218.000" 
се заменува со износот "907.000"; во потставка 427110-
Постојана резерва (непредвидливи трошоци) износот 
"233.000" се заменува со "0"; во потставка 427128-Те-
ковни резерви (разновидни трошоци) износот "78.000" 
се заменува со "0". 

4. Кај буџетскиот корисник 100.01 Министерство 
за економија; во Програма 17 Дирекција за слободни 
економски зони во ставка 420 износот "1.800.000", се 
заменува со износот "900.000"; во потставката 420050-
Патувања во странство-хранарина (дневница) износот 
"500.000" се заменува со износот "200.000"; во потстав-
ка 420069-Патување во странство - патни трошоци из-
носот "700.000" се заменува со износот "300.000"; во 
потставка 420077-Патување во странство-сместување 
износот "500.000" се заменува со износот "300.000". 

5. Кај буџетскиот корисник 130.01 Министерство 
за транспорт и врски; во Програма 11 Администрација 
во ставка 426 износот "43.853.000" се заменува со из-
носот "38.353.000"; во потставката 426040-Статистич-
ки истражувања износот "3.668.000" се заменува со из-
носот "668.000"; во потставка 426105-Закупнини за 
недвижности износот "2.014.000" се заменува со изно-
сот "514.000"; во потставка 426156-Организирање на 
семинари износот "1.807.000" се заменува со износот 
"807.000". 

6. Кај буџетскиот корисник 161.01 Агенција за мла-
ди и спорт; во Програма 12 Спорт во ставка 426 изно-
сот "50.000" се заменува со износот "0"; во потставка-
та 426210-Надомест за платен промет и банкарска 
провизија износот "50.000" се заменува со износот "0". 

7. Кај буџетскиот корисник 180.01 Министерство 
за култура; во Програма 11 Администрација во ставка 
426 износот "17.150.000" се заменува со износот 
"13.620.000"; во потставката 426130-Надоместоци за 
надворешни соработници износот "15.000.000" се за-
менува со износот "11.470.000". 

8. Кај буџетскиот корисник 180.10 Финансирање на 
дејности од областа на културата; во Програма 15 
Заштита на спомениците во ставка 468 износот 
"18.102.000" се заменува со износот "13.602.000"; во 
потставката 468010-Реконструкција на градежни об-
јекти износот "18.102.000" се заменува со износот 
"13.602.000". 

9. Кај буџетскиот корисник 193.01 Агенција за ин-
формации; во Програма 11 Администрација во ставка 
426 износот "8.670.000" се заменува со износот 
"8.470.000"; во потставката 426105-Закупнина на нед-
вижности износот "8.000.000" се заменува со износот 
"7.800.000". 

10. Кај буџетскиот корисник 220.01-Државен завод 
за статистика; во Програма 11 Администрација; во 
ставка 420; во потставка 420042-Патување во земјата-
споредни трошоци износот "33.000" се заменува со из-
носот "1.000". 

11. Кај буџетскиот корисник 350.12 Основен суд -
Крушево; во Програма 12 Судска администрација во 
ставка 422 износот "400.000" се заменува со износот 
"300.000"; во потставка 422096-Други трошоци за за-
топлување износот "400.000" се заменува со износот 
"300.000". 
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12. Кај буџетскиот корисник 380.08 Казнено-поп-
равна установа-Струга; во Програма 16 Програма за 
превоспитување во ставка 427 износот "548.000" се за-
менува со износот "488.000"; во потставка 427020-0пе-
ративни трошоци на затворите износот "520.000" се 
заменува со износот "460.000". 

Б) Се вршат зголемувања кај следните буџетски 
корисници во износ од 50.043.740 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 040.02 Служба за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија; во Програма 13 Транспорт во ставка 424 из-
носот "20.300.000" се заменува со износот "26.800.000"; 
во потставката 424013-Горива и масла износот 
"6.000.000" се заменува со износот "8.000.000"; во пот-
ставка 424030-Резервни делови износот "2.100.000" се 
заменува со износот "4.600.000"; во потставка 424064-
Сервисирање на моторни возила износот "1.500.000" 
се заменува со износот "3.500.000". 

2. Кај буџетскиот корисник 040.06 Јавно правобра-
нителство на Република Македонија; во Програма 11 
Администрација во ставка 421 износот "524.000" се за-
менува со износот "1.164.000"; во потставката 421030-
Пошта, телефон, телекс и курирски услуги износот 
"445.000" се заменува со износот "1.185.000". 

3. Кај буџетскиот корисник 050.01 Министерство 
за одбрана; во Програма 11 Администрација во ставка 
420 износот "39.175.000" се заменува со износот 
"43.119.000"; во потставката 420018-Патување во зем-
јата-хранарина (дневница) износот "9.912.000" се заме-
нува со износот "11.412.000"; во потставка 420069-Па-
тување во странство-патни трошоци износот 
"5.663.000" се заменува со износот "8.107.000"; во став-
ка 421 износот "21.362.000" се заменува со износот 
"22.362.000"; во потставката 421030-Пошта, телефон, 
телекс и курирски услуги износот "14.455.000" се заме-
нува со износот "15.455.000"; во ставка 423 износот 
"92.820.000" се заменува со "92.742.476"; во потставка 
423017-Канцелариски материјали износот "13.353.000" 
се заменува со "14.352.750"; во потставка 423025-Учеб-
ници, списанија, весници и други изданија износот 
"1.655.000" се заменува со износот "2.376.926"; во пот-
ставка 423033-Копирање, печатење и издавање изно-
сот "7.211.000" се заменува со износот "7.671.500"; во 
потставка 423041-Ленти, касети и друго за АОП изно-
сот "4.591.000" се заменува со износот "4.656.490"; во 
потставка 423190-Други материјали износот 
"1.229.000" се заменува со износот "1.954.000"; во став-
ка 424 износот "14.386.000" се заменува со износот 
"14.767.000"; во потставка 424013-Горива и масла из-
носот "3.054.000" се заменува со износот "3.354.000"; 
во потставка 424048-Регистрација и осигурување на 
моторни возила износот "1.390.000" се заменува со из-
носот "1.471.000"; во ставка 425 износот "8.505.000" се 
заменува со износот "11.933.950"; во потставка 425044-
Опрема износот "5.521.000" се заменува со износот 
"9.821.624"; во ставка 426 износот "45.770.000" се заме-
нува со износот "48.898.450"; во потставка 426075-На-
учно-истражувачки проекти износот "343.000" се за-
менува со износот "420.000"; потставка 426130-Надо-
местоци за надворешни соработници износот 
"2.000.000" се заменува со износот "2.001.460"; во 
426296-Други договорни услуги износот "16.000.000" 
се заменува со износот "21.493.990"; во ставка 427 из-
носот "89.644.000" се заменува со износот "86.125.050"; 
во потставка 427063-Репрезентација износот 
"6.192.000" се заменува со износот "8.692.000"; во пот-
ставка 427195-Останати оперативни трошоци износот 
"43.000.000" се заменува со износот "44.900.000"; во 
програма 13 Академија; во ставка 423 износот 
"30.397.000" се заменува со износот "34.408.000"; во 
потставка 423033-Копирање, печатење и издавање из-
носот "1.536.000" се заменува со износот "2.536.000"; 
во потставка 423157-Материјали за воена академија 
износот "19.418.000" се заменува со износот 
"21.418.000"; во потставка 423190-Други материјали 
износот "768.000" се заменува со износот "1.779.000"; 

во ставка 426 износот "9.444.000" се заменува со изно-
сот "10.194.000"; во потставка 426130-Надоместоци за 
надворешни соработници износот "5.000.000" се заме-
нува со износот "6.000.000"; во потставка 426075-Науч-
но истражувачки проекти износот "1.629.000" се заме-
нува со износот "2.079.000". 

4. Кај буџетскиот корисник 100.01 Министерство 
за економија; во Програма 17 Дирекција за слободни 
економски зони после ставката 420 се додава "421-Ко-
мунални услуги и поставка 421030-Пошта, телефон, 
телекс и курирски услуги во износ од "300.000"; во 
ставка 423 износот "190.000" се заменува со износот 
"240.000"; во потставката 423190-Други материјали из-
носот "10.000" се заменува со износот "60.000"; по 
"ставката 423 се додава потставка 424-Трошоци за 
транспорт на стоки во износ од 450.000, потставка 
424013-Горива и масла во износ од 300.000 и потставка 
424064-Сервисирање на моторни возила во износ од 
150.000"; во ставка 427 износот "10.000" се заменува со 
износот "110.000"; во потставка 427063-Репрезентаци-
ја износот "10.000" се заменува со износот "110.000". 

5. Кај буџетскиот корисник 130.01-Министерство 
за транспорт и врски; во Програма 11 Администрација 
во ставка 421 износот "6.380.000" се заменува со изно-
сот "9.280.000"; во потставката 421014-Струја износот 
"984.000" се заменува со износот "1.784.000"; во пот-
ставка 421022-Вода и канализација износот "704.000" 
се заменува со износот "804.000"; во потставката 
421030-Пошта, телефон, телекс и курирски услуги из-
носот "4.468.000" се заменува со износот "6.468.000"; 
во ставка 422 износот "1.865.000" се заменува со изно-
сот "2.165.000"; во потставка 422045-Централно грее-
ње износот "1.465.000" се заменува со износот 
"1.765.000"; во ставка 424 износот "4.356.000" се заме-
нува со "6.656.000"; во потставката 424013-Горива и 
масла износот "2.135.000" се заменува со износот 
"2.935.000"; во потставка 424048-Регистрација и осигу-
рување на моторни возила износот "268.000" се заме-
нува со износот "768.000"; во потставка 424064-Серви-
сирање на моторни возила износот "568.000" се заме-
нува со износот "1.568.000". 

6. Кај буџетскиот корисник 161.01 Агенција за мла-
ди и спорт во Програма 11 Администрација во ставка 
426 износот "1.000.000" се заменува со износот 
"1.050.000"; во потставката 426210-Надомест за платен 
промет и банкарска провизија износот "0" се заменува 
со износот "50.000". 

7. Кај буџетскиот корисник 180.01 Министерство 
за култура; во Програма 11 Администрација во ставка 
420 износот "4.090.000" се заменува со износот 
"5.420.000"; во потставката 420026-Патување во земја-
та-патни трошоци износот "100.000" се заменува со из-
носот "130.000"; во потставка 420034-Патување во 
земјата-сместување износот "80.000" се заменува со 
износот "180.000"; во потставка 420050-Патување во 
странство-хранарина (дневница) износот "1.300.000" 
се заменува со износот "1.500.000"; во потставка 
420069-Патување во странство-патни трошоци изно-
сот "1.300.000" се заменува со износот "2.300.000"; во 
ставка 421 износот "1.200.000" се заменува со износот 
"2.600.000"; во потставка 421030-Пошта, телефон, те-
лекс и курирски услуги износот "1.200.000" се замену-
ва со износот "2.600.000"; во ставка 427 износот 
"1.150.000" се заменува со износот "1.950.000"; во пот-
ставка 427063-Репрезентација износот "1.000.000" се 
заменува со износот "1.800.000". 

8. Кај буџетскиот корисник 180.10 Финансирање на 
дејности од областа на културата; во Програма 16 Ли-
ковна и музејска дејност во ставка 468 износот 
"4.000.000" се заменува со износот "9.500.000"; во пот-
ставката 468010-Реконструкција на градежни објекти 
износот "4.000.000" се заменува со износот 9.500.000". 

9. Кај буџетскиот корисник 193.01 Агенција за ин-
формации; во Програма 11 Администрација во ставка 
464 износот "1.000.000" се заменува со износот 
"1.200.000"; во потставката 464090-Други возила изно-
сот "1.000.000" се заменува со износот "1.200.000". 
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10. Кај буџетскиот корисник 220.01-Државен завод 
за статистика; во Програма 11 Администрација; во 
ставка 420 износот и потставка 420034-Патување во 
земјата-сместување износот "1.000" се заменува со из-
носот "33.000". 

11. Кај буџетскиот корисник 350.12 Основен суд -
Крушево; во Програма 12 Судска администрација во 
ставка 421 износот "230.000" се заменува со износот 
"330.000"; во потставката 421030-Пошта, телефон, те-
лекс и курирски услуги износот "110.000" се заменува 
со износот "210.000". 

12. Кај буџетскиот корисник 380.08 Казнено-поп-
равна установа-Струга; во Програма 16 Програма за 
превоспитување во ставка 423 износот "678.000" се за-
менува со износот "738.000"; во потставката 423084-
Храна износот "600.000" се заменува со износот 
"660.000". 

- кај сметката 631-расходи финансирани од прихо-
ди од органи: 

А) Се вршат намалувања кај следните буџетски 
корисници во износ од 30.861.000 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 040.02-Служба за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија; во Програма 12 Основни стоки; во ставка 
426 износот "7.500.000" се заменува со износот 
"1.500.000"; во потставка 426105-Закупнина на нед-
вижности износот "7.000.000" се заменува со износот 
"0"; во Програма 13 Транспорт во ставка 427 износот 
"3.000.000" се заменува со износот "0"; во потставка 
427071-Осигурување на недвижности и права износот 
"3.000.000" се заменува со износот "0". 

2. Кај буџетскиот корисник 050.01 Министерство 
за одбрана; во Програма 16 Градежно обезбедување 
во ставка 420 износот "6.500.000" се заменува со изно-
сот "4.000.000"; во потставката 420018-Патување во 
земјата-хранарина (дневница) износот "6.500.000" се 
заменува со износот "4.000.000"; во ставка 464 износот 
"4.500.000" се заменува со износот "1.800.000"; во пот-
ставка 464090-Други возила износот "4.500.000" се за-
менува со износот "1.800.000". 

3. Кај буџетскиот корисник 090.01-Министерство 
за финансии; во Програма 11 Администрација; во 
ставка 401; во потставка 401021 Основни плати - ра-
ботници износот "60.000.000" се заменува со износот 
"45.000.000". 

4. Кај буџетскиот корисник 140.03-Управа за хид-
рометеоролошки работи; во Програма 11 Админис-
трација; во ставка 425 износот "2.317.000" се заменува 
со износот "1.977.000"; потставка 425010 Згради изно-
сот "2.037.000" се заменува со износот "1.697.000". 

5. Кај буџетскиот корисник 220.01-Државен завод 
за статистика; во Програма 12 Статистички истражу-
вања; во ставка 426 износот "1.500.000" се заменува со 
износот "1.046.500"; потставка 426156 Организирање 
на семинари и конференции износот "1.500.000" се за-
менува со износот "808.000". 

6. Кај буџетскиот корисник 350.12-0сновен суд -
Крушево; во Програма 12 Судска администрација во 
ставка 424 износот "10.000" се заменува со износот 
"0"; во потставката 424030-Резервни делови износот 
"10.000" се заменува со износот "0"; во ставка 427 из-
носот "59.000" се заменува со износот "0"; во потстав-
ка 427012-Оперативни трошоци на судовите износот 
"30.000" се заменува со износот "0"; во потставка 
427070 Осигурување на недвижности и права износот 
"29.000" се заменува со износот "0". 

7. Кај буџетскиот корисник 350.25 Основен суд -
Скопје 1; во Програма 12 Судска администрација во 
ставка 423 износот "560.000" се заменува со износот 
"0"; во потставката 423017-Канцелариски материјал из-
носот "500.000" се заменува со износот "0"; во потстав-
ка 423025-Учебници, списанија, весници и други издани-
ја износот "10.000" се заменува со "0"; во потставка 
423050-Средства за одржување на хигиената износот 
"10.000" се заменува со "0"; во потставка 423068-Алати 
и ситен инвентар износот "10.000" се заменува со "0"; 
во потставка 423092-Униформи, работни облеки и 
обувки износот "30.000" се заменува со "0". 

Б) Се вршат зголемувања кај следните буџетски 
корисници во износ од 30.861.000 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 040.02-Служба за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија; во Програма 11 Администрација; во ставка 
426 износот "0" се заменува со износот "6.000.000"; 
потставка 426105-Закупнина на недвижности износот 
"0" се заменува со износот "6.000.000"; Во Програма 
12 Основни стоки; во ставката 426 износот "7.500.000" 
се заменува со износот "1.500.000"; во потставка 
426296-Други договорни услуги износот "500.000" се 
заменува со износот "1.500.000"; во Програма 13 Тран-
спорт во ставка 424 износот "0" се заменува со изно-
сот "3.000.000"; во потставка 424064-Сервисирање на 
моторни возила износот "0" се заменува со износот 
"3.000.000". 

2. Кај буџетскиот корисник 050.01 Министерството 
за одбрана; во Програма 16 Градежно обезбедување 
во ставка 468 износот "80.500.000" се заменува со из-
носот "85.428.000"; во потставката 468010-Реконструк-
ција на градежни објекти износот "80.500.000" се заме-
нува со износот "85.428.000"; во потставка 425010 се 
додава "ставка 426 и потставка 426296-Други договор-
ни услуги во износ од 230.000"; после потставка 420018 
се додава "ставка 421 и потставка 421030-Пошта, теле-
фон, телекс и курирски услуги во износ од 42.000". 

3. Кај буџетскиот корисник 090.01-Министерство 
за финансии: во Програма 11 Администрација; ставка 
401 и потставка 401013 Основни плати - функционери 
износот "0" се заменува со износот "15.000.000". 

4. Кај буџетскиот корисник 140.03-Управа за хид-
рометеоролошки работи; во Програма 11 Админис-
трација; во ставка 424 износот "135.000" се заменува 
со износот "435.000"; потставка 424013-Горива и масла 
износот "135.000" се заменува со износот "435.000"; во 
ставката 427 Други оперативни трошоци износот "0" 
се заменува со износот "40.000"; во потставка 427071-
Осигурување на недвижности и права износот "0" се 
заменува со износот "40.000". 

5. Кај буџетскиот корисник 220.01-Државен завод 
за статистика; во Програма 12 Статистички истражу-
вања; во ставка 421 износот "1.200.000" се заменува со 
износот "1.653.500"; во потставка 421014-Струја изно-
сот "0" се заменува со износот "397.500"; во потставка 
421022-Вода и канализација износот "0" се заменува 
со износот "41.000"; во потставка 421049-Губретарина 
износот "0" се заменува со износот "15.000"; во ставка 
426 износот "1.500.000" се заменува со износот 
"1.046.500"; по потставката 426059 се додава нова пот-
ставка "426105-Закупнини на недвижности во износ од 
238.500". 

6. Кај буџетскиот корисник 350.12-0сновен суд -
Крушево; во Програма 12 Судска администрација во 
ставка 420 износот "0" се заменува со износот 
"40.000"; во потставката 420026-Патување во земјата-
патни трошоци износот "0" се заменува со износот 
"40.000"; во ставка 425 износот "11.000" се заменува со 
износот "40.000"; во потставка 425044-Опрема износот 
"11.000" се заменува со износот "40.000". 

7. Кај буџетскиот корисник 350.25 Основен суд -
Скопје 1; во Програма 12 Судска администрација во 
ставка 425 износот "50.000" се заменува со износот 
"610.000"; во потставката 425010-Згради износот "0" 
се заменува со износот "280.000"; во потставка 425044-
Опрема износот "50.000" се заменува со "330.000". 

- кај сметката 787 - Самофинансирачки активности 

А) Се вршат намалувања кај следниов буџетски 
корисник во износ од 26.930.000 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 050.01 Министерство 
за одбрана; во Програма 14 ЦВЗУ; во ставка 423 изно-
сот "230.478.000" се заменува со износот "215.978.000"; 
во потставка 423076-Лекови износот "201.810.000" се 
заменува со износот "187.310.000"; ставка 427 износот 
"9.400.000" се заменува со износот "9.300.000"; во пот-
ставка 427063-Репрезентација износот "400.000" се за-
менува со износот "0"; во Програма 15 СУП во ставка 
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423 износот "190.829.000" се заменува со износот 
"200.559.000"; во потставка 423068-Алати и ситен ин-
вентар износот "2.400.000" се заменува со износот 
"1.000.000"; во потставка 423076-Лекови износот 
"1.000.000" се заменува со износот "100.000"; во ставка 
424 износот "1.680.000" се заменува со износот "0"; во 
потставка 424080-Трошоци за транспорт износот 
"1.680.000" се заменува со износот "0"; во ставка 425 
износот "12.600.000" се заменува со износот 
"6.000.000"; во потставка 425010-Згради износот 
"7.100.000"се заменува со износот "2.500.000"; во пот-
ставка 425044-0према износот "1.000.000" се заменува 
со износот "500.000"; во потставка 425095-Друга опре-
ма и недвижности износот "4.500.000" се заменува со 
износот "3.000.000"; во ставка 426 износот "650.000" се 
заменува со износот "200.000"; во потставка 426105-
Закупнини за недвижности износот "150.000" се заме-
нува со износот "0"; во потставка 426210-Надомест за 
платен промет и банкарска провизија износот 
"400.000" се заменува со износот "200.000"; во потстав-
ка 426296-Други договорни услуги износот "100.000" 
се заменува со износот "0"; ставка 463 износот 
"1.490.000" се заменува со износот "11.818.000"; во 
потставка 463094-Друг мебел и канцелариска опрема 
износот "1.490.000" се заменува со износот "490.000". 

Б) Се вршат зголемувања кај следниов буџетски 
корисник во износ од 26.930.000 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 050.01 Министерство 
за одбрана; во Програма 14 ЦВЗУ; во ставка 422 изно-
сот "360.000" се заменува со износот "460.000"; во пот-
ставка 422045-Централно греење износот "360.000" се 
заменува со износот "460.000"; ставка 426 износот 
"2.050.000" се заменува со износот "13.550.000"; во 
потставка 426296-Други договорни услуги износот 
"1.800.000" се заменува со износот "13.300.000"; во 
ставка 427 износот "9.400.000" се заменува со износот 
"9.300.000"; во потставка 427195-Останати оперативни 
трошоци износот "9.000.000" се заменува со износот 
"9.300.000"; во ставка 466 износот "31.980.000" се заме-
нува со износот "34.980.000"; во потставка 466093-Дру-
ги постројки, опрема и машинерија износот 
"31.980.000" се заменува со износот "34.980.000"; во 
Програма 15 СУП; во ставка 423 износот "190.829.000" 
се заменува со износот "200.559.000"; во потставка 
423190-Други материјали износот "184.050.000" се за-
менува со износот "196.080.000". 

- кај сметката 785 - Расходи од донации 

А) Се вршат намалувања кај следните буџетски 
корисници во износ од 3.247.860 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 190.01 Министерство 
за здравство; во Програма 11 Администрација во став-
ка 472 износот "749.000.000" се заменува со износот 
"748.072.140"; во потставката 472093-Други капитални 
трансфери износот "749.000.000" се заменува со изно-
сот "748.072.140". 

2. Кај буџетскиот корисник 220.01 Државен завод 
за статистика; во Програма, 11 Администрација во 
ставка 420 и потставка 420018-Патување во земјата-
хранарина (дневница) износот "1.787.000" се заменува 
со износот "156.000"; во потставката 420026-Патување 
во земјата-патни трошоци износот "1.009.000" се заме-
нува со износот "320.000". 

Б) Се вршат зголемувања кај следниов буџетски 
корисник во износ од 3.247.860 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 190.01 Министерство 
за здравство; во Програма 11 Администрација во став-
ка 420 износот "0" се заменува со износот "305.640"; 
во потставката 420018-Патување во земјата-хранарина 
(дневница) износот "0" се заменува со износот 
"305.640"; во ставка 426 износот "0" се заменува со из-
носот "348.640"; во потставката 426130-Надомест за 
надворешни соработници износот "0" се заменува со 
износот "348.640"; во ставка 427 износот "0" се заме-
нува со износот "273.580"; во потставката 427195-Ос-
танати оперативни трошоци износот "0" се заменува 
со износот "273.580". 

2. Кај буџетскиот корисник 220.01 Државен завод 
за статистика; во Програма 11 Администрација во 
ставка 420 и потставка 420050-Патување во странство-
хранарина (дневница) износот "1.787.000" се заменува 
со износот "1.787.000"; во потставката 420069-Патува-
ње во странство-патни трошоци износот "320.000" се 
заменува со износот "1.009.000". 

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

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

Бр. 23-4138/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1036. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19 јуни 
2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
ЗА ОДВИВАЊЕ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ И АКТИВНОС-
ТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ 

ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМПИЈАДАТА ВО 
АТИНА 2004 ГОДИНА 

Член 1 
Во спроведувањето на подготовките и активности-

те за подобро користење на стопанските и услужни 
капацитети во Република Македонија од страна на ко-
рисниците и заинтересираните лица кои ќе престоју-
ваат на Олимпијадата во Атина 2004 година, се фор-
мира Координативно тело составено од по два прет-
ставници од следните министерства: 

- Министерство за економија, 
- Министерство за финансии, 
- Министерство за транспорт и врски, 
- Министерство за култура, 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање, 
и по еден претставник од 
- Агенцијата за млади и спорт, 
- Агенцијата за информации. 
За координатор на Координативното тело од став 

1 на овој член се определува Димитри Зимоски, држа-
вен советник во Министерството за економија. 

Член 2 
Надлежните министерства од став 1 на оваа одлука 

се задолжуваат да преземат активности за подобрува-
њето на услугите во областа на угостителството, ту-
ризмот и туристичката пропаганда, трговијата, сооб-
раќајот, културата, комуналната инфраструктура, по-
добрување на спортско рекреативни активности во 
Република Македонија, информирање на странските 
посетители преку активности во издавањето на печа-
тени материјали и информации во другите медиуми. 

Член 3 
Координативното тело од член 1 на оваа одлука из-

готвува годишен план на активности и предлага извори 
на средства за активностите од член 2 на оваа одлука. 

Годишниот план од став 1 на овој член се доставува 
за усвојување до Владата на Република Македонија. 

Член 4 
За преземените активности во смисла на член 2 од 

оваа одлука, Координативното тело доставува шестме-
сечен извештај до Владата на Република Македонија. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-3718/1 Претседател на Владата 
19 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1037. 
Врз основа на член 28, став 1, точка 2 и 3 од Зако-

нот за трговија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 3. 
07. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗ НА СУРОВА КОЖА 

1. Одлуката за забрана на извоз на сурова кожа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
43/2001), престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-4089/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1038. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3. 07. 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-

ДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИС-
ТРИБУЦИЈАТА НА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА 

ОТПАДНИ ВОДИ 

1. Јавните претпријатија и другите правни лица кои 
вршат услуги во производството и дистрибуцијата на 
вода и одведување на отпадни води, цените на водата 
за пиење и надоместот за одведување на отпадни води, 
формирани и применети согласно постојните прописи, 
може да ги зголемат и тоа: 

- ЈП "Исар" од Штип до 30%, 
- ЈП "Дервен" од Велес до 25%, 
- ЈП "Проаква" од Струга и Охрид до 20%. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 01.07.2001 година. 

Бр. 23-3950/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1039. 
Врз основа на член 54, став 6 од Законот за надво-

решнотрговското работење ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 64/94, 
59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 55/99 и 82/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 3. 
07. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАТОР СКА 

ЦАРИНА ПРИ УВОЗ НА МЛЕКО 

1. Одлуката за пропишување на компензаторска 
царина при увоз на млеко ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 43/2001), престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-4088/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1040. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3. 07. 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижен имот-земјо-

делско земјиште КО Струмица КП 6522 со површина 
од 45 ари, сопственост на Република Македонија, од 
досегашниот корисник АДМС ЗИК "Струмичко по-
ле"-Василево, се пренесува на Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот-земјо-

делско земјиште се пренесува без надоместок. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижноста опишана во 

член 1 од Одлуката, да се изврши помеѓу АДМС ЗИК 
"Струмичко поле "-Василево и Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-3215/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1041. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3. 07. 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

1. Со оваа одлука без надомест се отстапуваат 2 
(два) персонални сметачи IBM 330-466 DX2 со прид-
ружна опрема и тоа 2 (два) монитора IBM 15", 2 (две) 
тастатури, 2 (два) мауса и 4 (четири) приклучни кабли, 
со кои располага Министерството за одбрана на Здру-
жението на граѓани "ПОЛИО ПЛУС-пост полио гру-
па за поддршка"-Скопје. 

2. Примопредавањето на материјалните средства 
од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во " Службен весник на Република Македониј а". 

Бр. 23-3860/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1042. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3. 07. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
7308 

8418 

7308 90 
7308 90 99 00 

7323 

7323 93 

7323 93 10 00 

7324 

7616 

7324 10 

7324 10 90 00 

7324 90 

7324 90 90 00 

7616 99 
7616 99 00 90 

8210 8210 00 00 00 

вен монтажни згра-
ди од тар. број 
9406) и делови од 
конструкции (на 
пример, мостови и 
секции на мостови, 
врати за брани, ку-
ли, решеткасти 
столбови, покриви, 
покривни скелети, 
врати и прозорци и 
рамки за нив, пра-
гови за врати, про-
зорски капаци, ог-
ради и столбови), 
од железо или че-
лик; лимови, прач-
ки, профили, цевки 
и слично, подготве-
ни за употреба во 
конструкции, од 
железо или челик: 
-Друго: 
---Друго 

а) Сталажа од че-
лик што не рѓосу-
ва на четири нивоа 
Трпезни, кујнски и 
други производи за 
домаќинството и 
нивни делови, од 
железо или челик; 
волна од железо 
или челик; сунѓер 
за миење садови и 
перничиња за три-
ење или полирање, 
нараквици и слич-
но, од железо или 
челик: 
--Од не'рѓосувачки 
челик: 
---Садови 
а) Гастро садови за 
приготвување и 
транспорт на хра-
на од челик што не 
рѓосува 
Санитарни пред-
мети и нивни дело-
ви, од железо или 
челик: 
-Сливници и лава-
боа, од не'рѓосу-
вачки челик: 
--Друго 
а) Садопер од че-
лик што не рѓосу-
ва со две или едно 
лавабо и решетка 
-Друго, вклучувај-
ќи и делови: 
--Друго 
а) Решетки од челик 
што не рѓосуваат 
Други производи 
од алуминиум: 
--Друго: 
---Друго 
а) Подна палета со 
максимално оптере-
тување по 1500 кгр 
Механички напра-
ви на рачен погон, 
со маса од 10 кг 
или помала, што се 
употребуваат за 
подготвување или 
послужување на 
храна или пијалаци 
а) Отворач на кон-
зерви фиксен од че-
лик што не рѓосува 

8418 40 

8418 40 99 10 

8418 69 
8418 69 99 00 

8419 

122 парчиња 

2308 парчиња 8419 31 00 00 

8419 81 

8419 81 99 00 
26 парчиња 

16 парчиња 

59 парчиња 

8422 

1 парче 

Фрижидери, замрз-
нувачи и други уре-
ди за ладење или 
замрзнување, елек-
трични или други; 
топлотни пумпи, 
освен уредите за 
климатизација од 
тар. број 8415: 
-Замрзнувачи од 
вертикален тип, со 
капацитет до 900 л: 

Нови 
а) Вертикален са-
мостоен фрижи-
дер, принудно воз-
душно ладење и 
автоматско одла-
дување изработен 
од челик што не 
рѓосува 
--Друго: 

Друго 
а) Разладна комо-
ра со вградена раз-
ладна единица со 
внатрешни полици 
Машини, уреди 
или лабораториска 
опрема (вклучувај-
ќи и електрично 
загревани), за об-
работка на мате-
ријали со промена 
на температурата, 
како што е греење, 
варење, пржење, 
дестилација, рек-
тификација, стери-
лизација, пастери-
зација, парење, су-
шење, евапориза-
ција, вапоризација, 
кондензација или 
разладување, ос-
вен машини или 
уреди за домаќинс-
твото; проточни 
или акумулациони 
грејачи за вода, не-
електрични: 
--На земјоделски 
производи 
а) Машини за мие-
ње и спремање-об-
работка на зелен-
чук од челик што 
не рѓосува 
--За подготовка на 
топли пијалаци 
или за варење или 
греење на храна: 

Друго 

а) Машини, уреди 
за припрема за 
храна со греење, 
варење, пржење од 
челик што не рѓо-
сува со придружен 
прибор 
Машини за миење 
садови; машини за 
чистење или суше-
ње шишиња или 
други садови; ма-
шини за полнење, 
затворање, херме-
тичко затворање 
или етикетирање 
на шишиња, лимен-
ки, кутии, вреќи 
или други контејне-
ри; машини за ка-
пислирање на ши-
шиња, тегли, цевки 
и слични контејне-
ри; други машини 

31 парче 

19 парчиња 

2 парчиња 

125 парчиња 
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8422 19 00 00 

8423 

8423 81 

8423 81 90 00 

8423 82 

8423 82 90 00 

8438 

8438 10 

8438 10 10 00 

8438 50 00 00 

8438 60 00 00 

8450 

8450 20 00 00 

за пакување или за-
вивање (вклучувај-
ќи и машини за 
топло завивање); 
машини за газира-
ње пијалаци: 
--Друго 
а) Индустриска ма-
шина за миење са-
дови и лонци од че-
лик што не рѓосува 
Ваги (освен ваги 
со осетливост до 5 
центиграми), вклу-
чувајќи и машини 
за броење или кон-
трола, кои работат 
врз база на мерење 
маса; тегови за ва-
ги од сите видови: 
--Со максимален 
капацитет на мере-
ње до 30 кг: 
---Друго 
а) Столна вага до 
10 кгр. од челик 
што не рѓосува 
--Со капацитет на 
мерење над 30 до 
5000 кг: 
---Друго 
а) Подна вага до 
200 кгр. од челик 
што не рѓосува 
Машини неспом-
нати ниту опфате-
ни во други тариф-
ни броеви на оваа 
глава, за индустри-
ско подготвување 
или производство 
на храна или пија-
лаци, освен маши-
ните за екстракци-
ја или подготвува-
ње на животински 
или растителни 
масти или масла: 
-Пекарски машини 
и машини за про-
изводство на мака-
рони, шпагети или 
слични производи: 
--Пекарски машини 
а) Машини за обра-
ботка и доработка 
на тесто и произво-
ди од тесто од че-
лик што не рѓосува 
-Машини за под-
готвување на жи-
винско или друго 
месо 

а) Машини за се-
чење и обработка 
на месо од челик 
што не рѓосува 
-Машини за под-
готвување овошје, 
јатчесто овошје 
или зеленчук 
а) Мобилен кон-
тејнер за зеленчук 
од челик што не 
рѓосува 
б) Машина за 
припрема на храна-
процесор од челик 
што не рѓосува 
Машини за пере-
ње, за домаќинс-
твото или перал-
ниците, вклучувај-
ќи машини кои и 
перат и сушат: 
-Со капацитет на су-
ви алишта над 10 кг 

8451 

4 парчиња 

9 парчиња 

3 парчиња 8451 29 00 00 

8479 89 
8479 89 98 00 

8481 

7 парчиња 

8481 80 

8481 80 11 00 

3 парчиња 8716 

10 парчиња 

1 парче 

9403 

8716 80 00 00 

9403 20 

9403 20 99 00 

а) Индустриска ма-
шина за перење веш 
Машини (освен ма-
шините од тар. број 
8450) за перење, 
чистење, цедење 
(на алишта), суше-
ње, пеглање (вклу-
чувајќи и преси за 
фиксирање), беле-
ње, бојосување, ап-
ретирање, довршу-
вање, превлечување 
или импрегнирање 
на текстилно преди-
во, ткаенини или 
плетенини, или на 
готови текстилни 
предмети и машини 
за нанесување на 
паста на основната 
ткаенина или на 
друга подлога што 
се користи во про-
изводството на под-
ни покривки како 
што е линолеумот; 
машини за намоту-
вање, одмотување, 
свиткување, сечење 
или запчесто изре-
жување на текстил-
ни ткаенини: 
--Други 

а) Индустриска ма-
шина за сушење веш 
--Друго: 

Друго 
а) аспиратор (хауби, 
мапа) за усисавање 
на испарливи мате-
рии на заеднички 
систем за покрену-
вање на мотори 
Славини, вентили 
и слични уреди за 
цевоводи, котли, 
резервоари, каци 
или слично, вклу-
чувајќи и вентили 
за намалување на 
притисокот и тер-
мостатички упра-
вувани вентили: 
-Други уреди: 
--Славини и венти-
ли за садопери, ми-
јалници, бидеа, 
котлиња за вода, 
кади и слично: 
---Вентили за ме-
шање 

а) Туш батерија со 
продолжение за 
перење садови и 
лонци 
Приколки и полуп-
риколки; други во-
зила, несамоодни; 
нивни делови: 
-Други возила 
а) Транспортна ко-
личка до 1500 кгр. 
од челик што не 
рѓосува 
Друг мебел и него-
ви делови: 
-Друг метален ме-
бел: 
---Друго 
а) Работна маса со 
долна полица и 
врати од челик 
што не рѓосува 
б) Труп за сечење 
месо со ногари од че-
лик што не рѓосува 

1 парче 

1 парче 

4 парчиња 

26 парчиња 

7 парчиња 

103 парчиња 

3 парчиња 
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в) Подвижна зака-
чалка од челик 
што не рѓосува 2 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4023/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1043. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3. 07. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

9018 Инструменти и 
апарати за меди-
цинска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинтиг-
рафски апарати, 
други електроме-
дицински апарати и 
инструменти за ис-
питување на видот: 
-Електродијагнос-
тички апарати 
(вклучувајќи и апа-
рати за функцио-
нални истражувач-
ки испитувања или 
за проверување на 
физиолошките па-
раметри): 

9018 12 00 00 --Ултрасонични 
скенери 
а) Ултразвучен 
скенер тип "HDI" 
3500 комплет 1 парче 
б) Ултразвучен 
скенер тип "HDI" 
1500 комплет 1 парче 

9022 Рендген-апарати и 
апарати што ко-
ристат алфа, бета 
или гама зрачење, 
за медицинска, хи-
руршка, забарска, 
ветеринарска или 
друга употреба, 
вклучувајќи и апа-
рати за радиогра-
фија или радиоте-
рапија, рендгенски 
цевки и други ге-
нератори на рен-
дген-зраци, генера-
тори со висок на-
пон, командни таб-
ли и командни ма-
си, екрани, маси, 
столови и слично, 
за испитување или 
лекување: 

9022 14 00 00 --Друго, за меди-
цинска, хируршка 
или ветеринарна 
употреба 

а) Рендген апарат, 
аниограф, тип "In-
tegris H 5000 С", 
комплет прибор: 1 парче 

9022 90 90 00 --Друго 
а) Прибор за меди-
цински рендген апа-
рат, аниограф, тип 
"Интегрис X 5000 
Ц", комплет 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4037/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1044. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

"МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 

1. Гоко Портарски се разрешува од должноста ди-
ректор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
шуми "Македонски шуми" - Скопје. 

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

Бр. 17-3843/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1045. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ" 

- СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје се 
именува Симеончо Тодоров, дипл.шумарски инженер, 
референт по ловство во ова јавно претпријатие. 

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

Бр. 17-4120/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1046. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за ветери-

нарно здравство ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБА НА ПРОТЕИНИ 

ПО ПОТЕКЛО ОД ЖИВОТНИ ВО ИСХРАНА НА 
ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 

Член 1 
Се забранува употреба на протеини и преработени 

анимални протеини: месно-коскено брашно, месно 
брашно, коскено брашно, крвно брашно, исушена плаз-
ма и други крвни производи, хидролизирани протеини, 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
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брашно добиено од чапунки и рогови, месно брашно 
добиено од внатрешни органи на живина, брашно доби-
ено од пердуви, суви коски, рибино брашно, дикалциум 
фосфат, желатин и други сродни производи добиени од 
животни, вклучително и премикси, добиточна храна, 
додатоци за добиточна храна и концентрати кои содр-
жат такви производи во исхраната на домашните жи-
вотни кои се одгледуваат за производство на прехран-
бени производи за исхрана на луѓето. 

Член 2 
Забраната од член 1 на оваа наредба не се однесу-

ва на: 
1) Млеко и млечни производи во исхрана на до-

машните животни; 
2) Рибино брашно во исхрана на други домашни 

животни освен преживарите; 
3) Дикалциум фосфат и хидролизирани протеини во 

исхрана на други домашни животни освен преживари. 

Член 3 
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 11-5913/1 Министер, 
27 јуни 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 

1047. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 14 став 1 и член 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одр-
жана на 27 јуни 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат: 
а) член 10 од Законот за уредување на односите 

помеѓу новите единици на локалната самоуправа и 
единиците на локалната самоуправа од кои произлегу-
ваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/96) и 

б) член 40 од Законот за комуналните дејности 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
45/97). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по 
сопствена иницијатива, со решение У.бр. 58/2001 од 9 
мај 2001 година поведе постапка за оценување устав-
носта на означените одредби од законите означени во 
точката 1 од оваа одлука. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 10 
од Законот означен во точка 1 под а) на ова решение, 
доколку општините во рок од три месеци од конститу-
ирањето на Советот на општината односно изборот 
на градоначалниците не ги склучат спогодбите од 
член 9 од овој закон, Владата на Република Македо-
нија ќе ја преземе грижата за вршењето на дејноста на 
комуналните јавни претпријатија, другите јавни прет-
пријатија, јавни установи и јавни организации, а осо-
бено именувањето и разрешувањето на нивните орга-
ни на управување и раководење. 

Во член 40 од Законот за комуналните дејности, 
пак, е предвидено дека доколку општините, односно 
градот Скопје во рок определен со закон не ја склучат 
меѓусебната спогодба од член 16 на овој закон или не 
обезбедат вршење на комунални дејности, Владата на 
Република Македонија ќе ја преземе грижата за врше-
ње на комуналните дејности од член 3 точка 1, 2, 3, 4, 6 
и 7 на товар на буџетот на единицата на локалната са-
моуправа, на начин утврден со овој и друг закон. 

5. Според член 115 од Уставот на Република Маке-
донија во единиците на локалната самоуправа граѓа-
ните непосредно и преку претставници учествуваат во 
одлучувањето за прашања од локално значење, а осо-

бено од областа на урбанизмот, комуналните дејности, 
културата, спортот, социјалната и детската заштита, 
предучилишното воспитување, основното образова-
ние, основната здравствена заштита и во други облас-
ти утврдени со закон. Во ставот 2 на овој член од Ус-
тавот е предвидено дека општината е самостојна во 
вршењето на надлежностите утврдени со Устав и со 
Закон, а надзорот над законитостите на нејзината ра-
бота го врши Републиката. 

Конечно, според член 8 став 1 алинеја 9 од Уставот, 
локалната самоуправа е една од темелните вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

6. Разгледувајќи ги означените одредби од двата 
закони во контекст на член 115 и член 8 од Уставот, 
Уставниот суд оцени дека тие пропишуваат овластува-
ња на Владата со кои таа непосредно го презема упра-
вувањето со јавните претпријатија што ги основала 
општината, со што ја доведува во прашање нејзината 
самостојност во поглед на организирањето на дејнос-
тите што спаѓаат во нејзината изворна надлежност. 
Притоа, судот смета дека правото на надзор над зако-
нитоста на работењето на општината, што според Ус-
тавот го има Републиката, не може во себе да го оп-
фати и преземањето на функциите на општината од 
страна на државните органи и субјективитетот на ор-
ганите и јавните установи односно претпријатија што 
таа ги формирала, независно од причините поради кои 
таквите овластувања се предвидуваат во законите. 

Врз основа на тоа, Судот оцени дека член 10 однос-
но член 40 од означените закони не се во согласност 
со член 8 став 1 алинеја 9 и член 115 став 1 и 2 од Уста-
вот на Република Македонија, поради што одлучи ка-
ко во точка 1 на оваа одлука. 

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

У.бр. 58/2001 Претседател 
27 јуни 2001 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

И С П Р А В К И 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Законот за платниот про-
мет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
32/2001), направени се грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

- Во членот 12 став 2 во првиот ред по зборот 
"платниот" треба да стои зборот "промет". 

- Пред членот 27 треба да стои насловот: "VI ПРЕ-
ОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ". 

Бр. 10-2101/2 Од Законодавно-правната 
9 јули 2001 година комисија на Собранието на 

Скопје Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за персоналниот данок на 
доход ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/2001), се направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ 
ДАНОК НА ДОХОД 

- Во членот 2 во табелата во вториот ред пред бро-
јот "360.000" наместо зборот "од" треба да стои збо-
рот "до". 
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- Во членот 3 во став 1 во табелата во вториот ред 
пред бројот "30.000" наместо зборот "од" треба да 
стои зборот "до". 

- Во членот 6 наместо зборот "Управување" треба 
да стои зборот "Утврдување". 

Бр. 10-2493/2 
9 јули 2001 година 

Скопје 

Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието на 

Република Македонија 

Бр. 10-2494/2 
9 јули 2001 година 

Скопје 

Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието на 

Република Македонија 

Бр. 08-12472/1 
5 јули 2001 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
Никола Груевски, с.р. 

О. Бр. 02-15/180/1-2001 
9 јули 2001 година 

Скопје 

Од Народна банка 
на Република Македонија 

1. Во членот 2 став 1 точка 3 алинеја 2, 3 и 4 намес-
то зборот "Одвор" треба да стои зборот "Надвор". 

2. Во членот 3 став 1 во табеларниот дел, после ко-
лоната "од 201,00 до 250,00 денари - 40,00" треба да 
стои нова колона која гласи: 

Од 251,00 до 300,00 денари 50,00 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за акцизите ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 50/2001), е направе-
на грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 
Во членот 7 по зборот "отстапува" наместо знакот 

" + " треба да стои знакот "±". 

Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија 

Огласен дел 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Упатството за начинот и 
постапката за спроведување на Законот за данок на 
финансиски трансакции ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 50/2001), се направени грешки, 
пор ади што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК 

НА ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ 

- Во членот 1 наместо зборот "утврдува" треба да 
стои зборот "уредува". 

- Во членот 14 наместо зборот "Субјектот" треба 
да стои зборот "Субјектите". 

Во Одлуката за држење девизи во депозит, О. бр. 
02-15/180-2001, донесена од Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на 05. 07. 2001 година, обја-
вена во "Сл. весник на РМ" бр. 51/2001, направена е 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДРЖЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ВО 

ДЕПОЗИТ 

Во Одлуката за држење на девизи во депозит 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
51/2001) во точка 2 по зборот "истекува" се додава 
зборот "по". 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНА-
ТА ЗА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ 

Во Одлуката за утврдување на висината за учес-
твото на осигурените лица во вкупните трошоци на 
здравствените услуги и лековите, објавени во "Служ-
бен весник на РМ" бр. 48/2001, се вршат следните ис-
правки: 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1677/2001 од 14.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02025158?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, трговија и услуги 
МАГНЕТИК Љубомир ДООЕЛ Скопје, ул. "Петар 
Дељан" бр. 7/2-4, Скопје. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
16.178.600,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1677/2001. (16953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1357/2001 од 20.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02030615?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основна главница и 
проширувањето на дејноста на Друштвото за внатре-
шен и надворешен промет ЧЕЗАКОМЕРЦ Симеон Ро-
берт и Виктор ДОО Скопје, ул. "Козара" бр. 42/III-21. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
5.929.700,00 денари. 

Дејноста во надворешнотрговскиот промет се про-
ширува со меѓународен транспорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1357/2001. (16954) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 820/2000 од 06.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02010359?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основна главни-
ца на Друштвото за производство и трговија на голе-
мо и мало САМАНТА Маријан Здравевски ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. "Ленинова" бр. 29. 

Се врши зголемување на основната главница на 
Друштвото за производство и трговија на големо и 
мало САМАНТА Маријан Здравевски ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Ленинова" бр. 29 за износ 
од 7.640.800,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
820/2000. (16955) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3096/2000 од 12.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02028326?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за промет и услуги ХАБИТУС 
Мирослав експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Георги Ди-
митров" бр. 23/1-6, Скопје. 

Основната главница на друштвото се зголемува и 
изнесува 9.890 дем или 306.700,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3096/2000. (16957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1460/2001 од 26.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02034476?-3-03-000, ја запиша во тр-
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говскиот регистар промената на назив и зголемување-
то на влог на Трговското друштво за производство на 
хигиенски производи ХИПС ИНДУСТРИЈА ЗА ХИ-
ГИЕНСКИ ПРОИЗВОДИ Марјан и други ДОО 
Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 3/5-4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1460/2001. (16958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1754/2001 од 28.06.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02008926?-3-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основна главница на Друш-
твото за меѓународна шпедиција и транспорт ИНТЕРЕ-
УРОПА СКОПЈЕ, Интереуропа АД и други ДОО Скоп-
је, ул. "16 Македонска бригада" бр. 10, Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница на 
друштвото за износ од 40.591.600,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1754/2001. (16959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1716/2001 од 26.06.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02036092?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основна главница на Друш-
твото за производство, трговија и услуги П и Д ДООЕЛ 
експорт-импорт Гевгелија, ул. "Индустриска" бр. 4. 

Зголемена основна главница: 3.031.536,50 дем или 
94.097.630,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1716/2001. (16961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1124/2001 од 11.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02036189?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на главницата на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги СТЕРН ДООЕЛ Скопје, бул. "Маркс и Енгелс" бр. 
3/6-8, Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница на 
друштвото за износ од 3.100 дем во противвредност 
100.000,00 денари. 

Се врши проширување на дејноста-предмет на ра-
бота на друштвото со следните нови дејности: 01.11, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13, 01.13/1, 01.13/2, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
52.21, 52.25. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1124/2001. (16967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1626/2001 од 21.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02016907?-4-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско 
друштво Скопје, с. Миладиновци. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 1.483.178.458,00 денари, 17.078.000 дем или 
531.335.059 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1626/2001. (16962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1698/2001 од 21.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02021775?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Компанијата за производство, трговија и услу-
ги ИНКОМА Илкер и други ДОО Скопје, ул. "11 Ок-
томври" бр. 42 А. 

Зголемување на основната главница на Компани-
јата за производство, трговија и услуги ИНКОМА Ил-
кер и други ДОО Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 42 А. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1698/2001. (16964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1479/2001 од 12.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02003230?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште, бришењето 
и проширувањето на дејност и зголемувањето на ос-
новна главница на Производното услужно трговско 
друштво РЕПРИНТ Ирена ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. "9 Мај" бр. 8А, Скопје. 

Новото седиште гласи: ул. "9 Мај" бр. 8А, Скопје. 
Зголемување на основната главница од 316.000,00 

денари или во противвредност на 10.220 дем во 
526.000,00 денари или во противвредност на 16.160 дем. 

Се бришат следниве дејности: 52.31, 52.32, 51.46. 
Проширување на дејноста на: 74.82, 74.83. 
Пречистен текст: 21.21, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 

22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 24.30, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 
37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.31/2, 
93.05, 74.82, 74.83. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1479/2001. (16970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1607/2001 од 20.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02016100?-3-11-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот 
влог на Друштвото за сценско културни дејности ЈБЛ 
СОУНД Благоја, Перо и Бранислав ДОО ул. "Козле" 
бр. 6, Скопје. 

Се запишува зголемување на основачки влог. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1607/2001. (16972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3053/2000 од 28.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02033934?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар пристапувањето на содружник и 
зголемувањето на основна главница на Друштвото за 
производство, трговија и услуги БОС-96 Мирјана и 
Снежана ДОО увоз-извоз Куманово, плоштад "Нова 
Југославија" бб. 

Во друштвото како нов основач пристапува То-
мислав Луковски од Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3053/2000. (16966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1525/2001 од 14.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02014014?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, транспорт, трго-
вија и услуги ГРИ-КОМ Мухамет Ибраими ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. "167" бр. 21. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
1.904.700,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1525/2001. (16973) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 456/2001 од 04.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02002354?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основна главни-
ца на Трговското друштво за угостителство и промет 
УРАНИЈА ДООЕЛ Николоски, Скопје, Градски 
парк-тениско игралиште. 

Со нотарски акт заведен како ОДУ бр. 605/2000 од 
18.07.2000 година сочинет кај нотарот Светлана Пет-
ровска е зголемена постојаната основна главница на 
Трговското друштво за угостителство и промет УРА-
НИЈА ДООЕЛ Николоски, со седиште во Градски 
парк-тениско игралиште, Скопје, согласно член 199 
став 4 од ЗТД, притоа единствениот содружник дал 
понуда за преземање на нови основни влогови во виси-
на од 1.395.800,00 денари, со кој се зголемува основна-
та главница на друштвото за овој износ. Друштвото, 
односно неговиот единствен содружник пред нотарот 
потврдил дека ја прифаќа понудата и е согласен да се 
изврши зголемувањето. 

Вкупната главница на друштвото на дополнител-
ното вложување изнесува 2.063.400,00 денари. Друш-
твото на 5.07.2000 година донесе одлука за зголемува-
ње на основната главница со непосредна уплата на го-
товински износ од 1.395.800,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
456/2001. (16975) 

Зголемениот основачки влог изнесува 
99.650.452,00 денари или 3.202.194 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
174/2001. (16979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1096/2001 од 08.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02006069?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на влог на Друш-
твото за трговија на големо РЕПРО 21 Репро Оне Ли-
митед ДООЕЛ Скопје, ул. "16-та Македонска брига-
да" бр. 18. 

Се зголемува основната главница на Друштвото за 
трговија на големо РЕПРО 21 Репро Оне Лимитед ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. "16-та Македонска бригада" бр. 18. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1096/2001. (16980) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1506/2001 од 15.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02020723?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, промет и угости-
телство извоз-увоз АГРОСИМ Гордица и др. ДОО 
Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 29. 

Основната главница на друштвото се зголемува и 
изнесува 573.472 дем или 17.755.800,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1506/2001. (16976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 58/2001 од 01.06.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02011446?-8-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, основач, проширување-
то на дејности и зголемувањето на основна главница на 
Друштвото за танц и рекреација РИТАМ-ПЛУС Тодор 
ДООЕЛ ул. "Народен Фронт" бр. 15/47, Скопје. 

Пристапува: Александар Кировски од Скопје на 
ден 15.01.2001 година. Зголемена основна главница: 
11.406 дем во противвредност од МКД 353.400,00. 

Се запишува: 71.40. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

58/2001. (16977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1356/2001 од 01.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02004614?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на влог на Друш-
твото за производство, промет и услуги ИСКРА 
КОМПАКТ Трајче и др. ДОО експорт-импорт Скоп-
је, ул. "Бојмија" бр. 1, лок. 1 и 2. 

Се3 врши зголемување на основната главница на 
Друштвото за производство, промет и услуги ИСКРА 
КОМПАКТ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1356/2001. (16978) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 174/2001 од 05.06.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 1-69943-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар зголемувањето на основачкиот капитал на Ште-
дилницата МОЖНОСТИ ДОО Скопје, ул. "Народен 
фронт" бр. 19/1. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1631/2001 од 07.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02036092?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, трговија и услуги 
П и Д ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Индус-
триска" бр. 4, Гевгелија. 

Зголемена основна главница: 2.322.000 дем или 
72.102.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1631/2001. (16981) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1272/2001 од 06.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02020655?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница, пристапувањето на содружник и промената на 
назив на Друштвото за промет на големо и мало ПЕТ-
ТЕХ Миодраг ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Козле" 
бр. 187, Скопје. 

Промена на назив на друштвото на: Друштво за про-
мет на големо и мало ПЕТ-ТЕХ ДОО експорт-импорт 
ул. "Козле" бр. 187, Скопје. Пристапува содружникот 
Илиевски Душан од Скопје, на ден 23.04.2001 година. 

Зголемената основна главница изнесува 605.000,00 
денари или 19.500 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1272/2001. (16982) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 322/2001 од 04.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 03002734?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намалувањето на основна главница 
за номинален износ на акции кои не се уплатени на Ја-
ка Табак акционерско друштво за производство, обра-
ботка и промет на тутун Радовиш, ул. "Маршал Тито" 
бр. 1, Радовиш. 

Упис на намалување на основна главница за износ 
од 911.623 дем со што основната главница изнесува 
11.699.920 дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
322/2001. (17004) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 230/2001 од 06.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 03003113?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основна главни-
ца на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Иво експорт-импорт ДООЕЛ Струмица, ул. "Климент 
Охридски" бб. 
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Се врши зголемување на основната главница на 
друштвото за износ од 12.122.145,00 денари во против-
вредност изразена во ГМ износ од 378.817 дем, со што 
се зголемува капиталот на друштвото. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
230/2001. (17005) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 569/2001 од 30.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 000168, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основна главница на Друштво-
то за преработка на млеко и млечни производи Идеал-
Шипка ДОО експорт-импорт Битола, ул. "Борка Та-
лески" бр. 15, Битола. 

Зголемување на основната главница на Друштвото 
за преработка на млеко и млечни производи Идеал-
Шипка ДОО експорт-импорт Битола за 74.980 дем или 
денарска вредност од 2.324.414,00 денари, како во при-
логот образец бр. 2 и 14. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
569/2001. (17006) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 619/2001 од 07.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 012360, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на главница на Производното, тр-
говско, услужно и градежно друштво КОЛЕКС-КОМ-
ПАНИ увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Васко 
Карангелевски" бб. 

Зголемување на основната главница за 227.500 дем 
или 7.371.000,00 денари во пари од кои основачот-сод-
ружник Коле Талевски ја зголемува главницата за 
200.000 дем или 6.480.000,00 денари, а основачот Лазар 
Котевски ја зголемува за 27.500 дем или 891.000,00 де-
нари. По зголемувањето основната главница на друш-
твото изнесува 232.700 дем или 7.532.000,00 денари. 
Уделот на содружникот Коле Талевски во основната 
главница по зголемувањето изнесува 87%, а на сод-
ружникот Лазар Котевски 13%. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
619/2001. (17007) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 622/2001 од 06.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 005826, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основна главница на Трговското 
друштво Спиро Момирчески ИДЕАЛ експорт-импорт 
Битола ДООЕЛ ул. "Борка Талески" бр. 15, Битола. 

Зголемување на основната главница на Трговско-
то друштво Спиро Момирчески ИДЕАЛ експорт-им-
порт Битола ДООЕЛ за 96.774 дем или 3.000.000,00 де-
нари, како во прилогот образец бр. 2 и 14. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
622/2001. (17008) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 626/2001 од 07.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 003063, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основна главница на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЕВРО ДИЗАЈН 
Кире експорт-импорт ДООЕЛ Битола, ул. "Питу Гу-
ли" бр. 20а. 

Промена кај средствата на основачот-зголемување 
на основната главница на друштвото уште со 
100.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
626/2001. (17009) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 608/2001 од 04.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 007801, го запиша во трговскиот регис-

тар пристапувањето на содружник и зголемувањето 
на главница на Трговското друштво за превоз, тргови-
ја и туризам Зачев Менсур и др. М-З Охрид ДОО Ох-
рид, ул. "Гоце Делчев" бр. 74. 

Во Трговското друштво за превоз, трговија и тури-
зам Зачев Менсур и др. М-З Охрид ДОО како нов сод-
ружник пристапува лицето Аталау Мурат Сабахаттин 
од Влаардинген, Холандија. 

Основната главница на друштвото која се состои 
во износ од 48.652,58 дем се зголемува за 39.600 дем 
или 1.267.200,00 денари према приложен извештај од 
овластен проценител. Вкупно основната главница из-
несува 88.252,58 дем или во денарска противвредност 
од 2.824.082,50 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
608/2001. (17010) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 92/2000 од 09.02.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 002478, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на влогот и проширувањето на деј-
носта на Друштвото за трговија на големо и мало Зо-
ран ПЕЈКО КОМПАНИ извоз-увоз Битола ДООЕЛ 
ул. "Јонче Мурџевски" бр. 27, Битола. 

Друштвото за трговија на големо и мало Зоран 
ПЕЈКО КОМПАНИ извоз-увоз Битола ДООЕЛ ул. 
"Јонче Мурџевски" бр. 27, Битола го зголемува вло-
гот за 5.000 дем во предмети спрема извршената про-
ценка во предмети и ја проширува дејноста за: 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82 и 15.89. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
92/2000. (17011) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 644/2001 од 13.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 001923, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на влог на Мешовитото друштво за 
производство на сладолед, трговија на големо и мало, 
услуги, увоз и извоз ЦЕРМАТ на Ристевски Борис, Ви-
јолета и Зоран ДОО Битола, ул. "Новосадска" бр. 10. 

Зголемување на основната главница на друштвото на 
начин што основачот кој е и управител на друштвото вло-
жува парични средства во износ од 5.000.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
644/2001. (17012) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 666/2001 од 20.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 012911, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основна главница на Друштво-
то за градежништво, производство, трговија, угости-
телство, инженеринг, проектирање, архитектура, пре-
воз и услуги Д. Т.-СТИЛ увоз-извоз ДОО ул. "Драгор-
ска" бр. 14, Битола. 

Со одлука на содружниците се врши зголемување 
на основната главница на друштвото за износ од 
234.960,00 денари и тоа секој од содружниците по една 
половина од овој износ, така што сега вкупниот влог 
на друштвото изнесува 445.760,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
666/2001. (17013) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 682/2001 од 25.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 012360, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на главница на Производното, тр-
говско, услужно и градежно друштво КОЛЕКС-КОМ-
ПАНИ увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Васко 
Карангелевски" бб. 

Зголемување на основната главница за 30.290 дем 
или 985.000,00 денари во пари од основачот-содружник 
Коле Талевски По зголемувањето основната главница 
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на друштвото изнесува 262.990 дем или 8.517.000,00 де-
нари. Уделот на содружникот Коле Талевски во ос-
новната главница по зголемувањето изнесува 88,5%, а 
на содружникот Лазар Котевски 11,5%. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
682/2001. (17014) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 671/2000 од 04.07.2000 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на име и седиште на 
фирма, пристапувањето на содружник и зголемување-
то на основна главница на Друштвото за експлоатаци-
ја и преработка на гранит и мермер КАРИКА Каро-
лина и други ДОО увоз-извоз Прилеп, кеј "19 Септем-
ври" бр. 1/В. 

Се врши промена на името и седиштето на Друш-
твото за експлоатација и преработка на гранит и мер-
мер КАРИКА Ристеска Каролина ДООЕЛ увоз-извоз 
Прилеп, ул. "Марко Цепенков" бр. 22, Прилеп во 
Друштво за експлоатација и преработка на гранит и 
мермер КАРИКА Каролина и други ДОО увоз-извоз 
Прилеп, кеј "19 Септември" бр. 1/В. 

Во друштвото пристапуваат нови содружници и 
тоа: Крестани Пиетро од Италија, кој вложува осно-
вачки удел во износ од 3.825 дем, Крестани Фабио, кој 
вложува основачки удел во износ од 3.825 дем, Пилати 
Масимилијано, кој вложува основачки удел во износ 
од 7.636 дем. Досегашниот содружник Каролина Ристе-
ска го зголемува основачкиот удел за износ од 1.727 дем 
така да сега основачкиот удел од 10.515 дем се зголему-
ва за износ од 17.013 дем, така да сега основачкиот удел 
вкупно изнесува 27.528 дем. Му престануваат овласту-
вањата на лицето Ристеска Каролина како управител, а 
се запишува лицето Елда Бертачо-управител без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
671/2000. (17015) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1539/2001 од 5.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02040789?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство и услуги ЖАКЛИНА ДАДО Жаклина ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул. "Кирил и Методи" бр. 40. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.41, 02.01, 15.11, 15.31, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.91, 15.92, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
18.10, 18.21, 18.24, 18.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
22.21, 24.66, 25.11, 25.12, 25.21, 26.21, 26.22, 26.82/1, 
28.11, 29.71, 31.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 36.11, 36.63, 
45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.41, 50.10, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.26, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 35.21/2, 
55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 51.31, 52.72/2, 
52.74, 60.21, 60.22, 63.12, 63.11, 63.30, 63.40, 72.10, 74.13, 
74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.71, 93.01, 
93.02, 93.03, 93.05, 52.42. 

Дејности во надворешнотрговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки 
во консигнациони складишта, работи на посредување, 
работи на привремен увоз односно извоз на стоки и 
опрема, застапување на странски фирми, изведување 
на инвестициони работи во странство, меѓународни 
агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, работи на долгороч-
на производна кооперација, туристички работи во 
странство, услуги на ускладиштување на стоки. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Жаклина Ивановска, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1539/2001. (11540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 675/2001 од 11.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02039925?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за менаџеринг, 
трговија и услуги ЏОРЏ-ИН ДООЕЛ експорт-им-
порт, ул. "Раде Кончар" бр. 7, Скопје. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 5.81/1, 20.10/1, 
34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, 
малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија 
и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички 
работи во странство, меѓународна шпедиција, изведу-
вање на градежни работи во странство, неограничени 
овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Миновски Науме, 
управител без ограничувања. 

Единствен содружник е Миновски Науме. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

675/2001. (11541) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1491/2001 од 2.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02040741?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги ВАМА-ПЛАСТ ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Боро Тодоровиќ" бр. 135. 

Основање на Трговско друштво за производство, 
промет и услуги ВАМА-ПЛАСТ ДОО увоз-извоз 
Скопје. 

Седиште: ул. "Боро Тодоровиќ" бр. 135, Скопје. 
Основачи: Марјан Ничевски и Валентино Ничев-

ски од Скопје. 
Друштвото во внатрешниот промет ќе ги врши 

следните дејности: 20.40, 15.98/1, 15.98/2, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.33, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84. 

Дејности во надворешното работење: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредување, консигнација, застап-
ништво и реекспорт. 

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

Управител: Марјан Ничевски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1491/2001. (11542) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1053/01 од 11.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02040303?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ГО-
ГО КОМПАНИ 5 ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, кеј 
Братство Единство" бр. 7. 

Дејности: 05.02, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.44/1, 52.44/2, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 41.43, 51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 51.36, 51.37, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 
51.57, 51.64, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 
63.30, 74.84, 65.12/3, 52.44/3, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 15.11, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83, 15.12, 15.98, 19.30, 20.10/1, 
20.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 65.3, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 52.72/1, 52.72/2, 50.20, 93.01, 93.02. 

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција, СР Југославија, реекспорт, консигнацио-
ни и комисиони работи. Во правниот промет со трети 
лица друштвото настапува во свое име и за своја смет-
ка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Овластен застапник во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Ивица Гал, управител без ограничува-
ње. 

Основач е Горан Дамјаноски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1053/01. (11543) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 803/2001 од 8.03.2001 година, регистарска 
влошка бр. 02040053?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Трговското друштво за 
промет, угостителство и услуги ГИГО 2001 ДООЕЛ 
увоз-извоз Гостивар, ул. "Никола Парапунов" бр. 9- 
2/22. 

Љубица Гигоска од Гостивар, ул. " Никола Парапу-
нов" бр. 9-2/22. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.30/1, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.14, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

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

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

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

803/01. (11544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1422/2001 од 09.04.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02040672?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ВЕСТ БЕИ ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Боговиње, Боговиње. 

Скратен назив: ВЕСТ БЕИ ДООЕЛ с. Боговиње, 
Боговиње. 

Основач: Арификмет Џемаили од с. Боговиње, Те-
тово, на основа на изјава за основање на ДООЕЛ бр. 
01/2001 од 07.03.2001 година. 

Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 1.32, 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, 2.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 
63.30, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт на стоки, продажба на странска стока 
на консигнација, малограничен промет со соседните 
држави на Република Македонија, застапување и пос-
редување во надворешнотрговското работење. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со целиот свој имот, Ари-
фикмет Џемаили, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1422/2001. (11545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1542/2001 од 06.04.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02040792?-3-11-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за изда-
вачка и услужна дејност МАРКЕТ ВИСИОН ДОО, 
Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 49/2-9. 

Дејности на друштвото се: 22.12, 22.13, 22.14, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.25, 74.12, 74.13, 74.14, 74.14, 74.40, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.83, 74.84, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 
52.33, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување во прометот, истражување на пазарот 
и јавното мислење, консигнација, реекспорт, комисио-
ни работи, малограничен промет со: СР Југославија, 
Албанија, Грција и Бугарија, меѓународен транспорт и 
шпедиција, угостителски и туристички услуги, привре-
мен увоз-извоз на стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени спрема трети лица одговара неограничено. 

Управител на друштвото е Цветиновски Владимир 
со неограничени овластувања во внатрешниот и над-
ворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1542/2001. (11546) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 120/2001 од 06.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-70020-0-0-0, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Приватната здравствена орга-
низација - ординација по општа стоматологија "ДЕН-
ДИА" Тетово, ул. "Гоце Стојчески" бр. 26. 

Фирма: Приватна здравствена организација-орди-
нација по општа стоматологија "ДЕНДИА". 

Скратен назив: Ординација по општа стоматологи-
ја "ДЕНДИА" Тетово. 

Седиште: Тетово, ул. "Гоце Стојчески" бр. 26. 
Основач: Дијана Туша-Сулејмани од Тетово, на ос-

нова на акт за основање бр. 01/2001 од 29.03.2001 годи-
на. 
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Дејност: 85.13 Стоматолошка пракса (ординација 
по општа стоматологија). 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, Здравствената организација одговара со целиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување е Дијана Туша-Су-
лејмани, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
120/2001. (11549) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1049/2001 од 30.03.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02040299?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ТП МАМИ-М - сендвичара Маја 
Спасе Милошевска, ул. "Иван Козаров" бб, Скопје. 

Основач и управител е Маја Милошевска од Скоп-
је, ул. "Драгиша Мишови}" 3/3-5. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2. 
Трговецот поединец во правниот промет истапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
лично со целиот свој имот. 

Маја Милошевска е управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1049/2001. (11551) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 621/2001 од 14.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039871?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на трговец поединец на ТП за 
такси превоз БАГДАЛА Раде Милан Станковиќ 
Скопје, ул. "Симеон Кавракиров" бр. 36/2. 

Основач: Раде Станковиќ од Скопје, ул. "Симеон 
Кавракиров" бр. 36/2. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

трговецот поединец одговара лично, со целиот свој 
имот. 

Управител без ограничување - Раде Станковиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

621/2001. (11553) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1506/2001 од 06.04.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02040756?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЈАМ - 2 ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Таор, општина Зелениково. 

Друштво за производство, трговија и услуги ЈАМ -
2 ДООЕЛ увоз-извоз, с. Таор, општина Зелениково. 

Седиште: с. Таор, општина Зелениково. 
Основач: Мирјана Петрушевска од с. Таор, Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 18.23, 51.22, 51.31, 
51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.42/1, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.4, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 
74.81, 74.82, 74.83, 93.01, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, консигнаци-
ја, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со сите сосед-
ни земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Управител: Мирјана Петрушевска од с. Таор, 
Скопје. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1506/2001. (11567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 900/2001 од 18.04.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02008264?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управителот на Друш-
твото за трговија на големо и мало и производство 
ХЕМИК КОМПАНИ Мичо и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. 'Киро Димушков" бр. 42-а. 

Се брише Атанас Карапанџевски, а се запишува 
Мандевски Георги, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
900/2001. (11568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4080/2000 од 14.06.2000 година, во регистар-
ска влошка бр. 02029723?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар Авто такси СУЗЕ Душко Ацо Сте-
вановски ТП, ул. "Разлошка" бр. 22, Скопје. 

Основач: Душко Стевановски, ул. "Разлошка" бр. 
22, Скопје. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара лично, со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Душко Стевановски, упра-

вител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4080/2000. (11566) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 776/2001 од 23.03.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02040026?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за превоз, ту-
ризам и трговија ВАЛЕНТИНА-РАЈЗЕН Џемазије 
ДООЕЛ с. Чегране, Чегране. 

Дејности: 15.86, 15.98, 25.21, 25.22, 50.10, 50.30, 50.50, 
51.31, 51.32, 51.35, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.66, 52.11, 
51.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12, 
74.82, 74.84, други деловни активности неспоменати на 
друго место, умножување, изработка на фото и други 
копии. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Џемазије Алиу, уп-
равител без ограничувања за застапување и без огра-
ничување на времетраењето на мандатот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
776/2001. (11570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 862/2000 од 11.04.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02023872?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиштето на Друштво-
то за трговија и услуги ВАРТЕКС Вартекс вараждин-
ска текстилна индустрија ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Никола Киров-Мајски" бр. 19-а, Скопје. 

Друштвото за трговија и услуги ВАРТЕКС Вар-
текс вараждинска текстилна индустрија ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје со изјава од 13.04.2000 изврши 
промена на седиштето на друштвото. 

Новото седиште на друштвото се наоѓа во ДТЦ 
Мавровка на ул. "Крсте Мисирков" бб во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
862/2000. (11571) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 527/2000 од 06.04.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02023872?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за трговија и услуги ВАРТЕКС 
Вартекс вараждинска текстилна индустрија ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. "Никола Киров-Мајски" 
бр. 19-а, Скопје. 

Зголемена главница: 90.000,00 дем = 2.790.000,00 
денари. 

Паричен влог од: 35.000,00 дем = 2.635.000,00 дена-
ри. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
527/2000. (11572) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8211/99 од 05.09.2000 година, во регистарска 
влошка бр. 02033182?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги УНИБЕЛТ 
Ацко ДООЕЛ, бул. "АСНОМ" бр. 54-2/21, Скопје. 

Содружник на трговското друштво е лицето: Ацко 
Велковски од Скопје, со стан на ул. "Горѓи Војтех" бр. 
27-б. 

Дејностите што трговското друштво ќе ги обавува 
се: 17.40, 18.21, 18.22, 20.10/1, 20.10/2, 21.23, 25.13, 25.21, 
25.22, 28.72, 28.73, 36.11, 36.50, 36.62, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 
51.15, 51.17, 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, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 
65.12/3, 72.50, 74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги врши следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување, консигнација, ре-
експорт, и малограничен промет со соседните земји: 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

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 целокупниот свој имот. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот тр-
говски промет ќе го застапува и преставува управите-
лот на истото - Ацко Велковски од Скопје и тоа со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8211/99. (11589) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15596/99 од 10.05.2000 година, во регистарска 
влошка бр. 02033936?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар Друштвото за производство, промет, услу-
ги и земјоделство АТЛАНТИК Звонко ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Австралиска" бр. 13а, 
Скопје. 

Усогласување во ДООЕЛ согласно на ЗТД. 
Назив: Друштво за производство, промет, услуги и 

земјоделство АТЛАНТИК Звонко ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје. 

Седиште: ул. "Австралиска" бр. 13а, Скопје. 
Основач: Трпковски Звонко од Скопје. 
Дејности: 28.73, 28.74, 20.52, 20.40, 20.30, 15.61, 15.81, 

15.11, 15.12, 01.21, 01.23, 01.22/2, 01.24, 01.25, 25.22, 
25.24, 27.21, 28.63, 26.62, 26.63, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 50.20, 52.72, 20.10, 20.20, 20.40, 
20.51, 93.02, 74.84, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 

63.40, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.54, 51.44/2, 
51.55, 51.70, 51.35, 52.11, 51.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување во правни-
от промет и малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија. 

Застапување: Трпковски Звонко, управител без ог-
раничување. 

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. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15596/99. (11590) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8904/99 од 23.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02037031?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АЛГРАМ - ТРАДЕ Алексо 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 
196. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 5.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
74.84. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и на своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лицето Алексо Граматиков, управител без ограни-
чување се јавува во својство на: овластен застапник во 
внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8904/99. (11591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7802/99 од 25.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02036747?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар претворањето на ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги АНЕ-ТРАНС Роберт 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Долно Којнаре, ул. 
"1" бр. 203. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
18.22, 18.23, 19.10, 20.30, 20.40, 21.12, 25.11, 25.22, 25.24, 
28.62, 28.72, 28.75, 29.40, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 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, 55.11, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.84. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
на стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристич-
ки услуги, реекспорт, посредување и застапување на 
прометот на стоки и услуги, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија. 

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, це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Роберт Трајковиќ - управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7802/99. (11592) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15239/99 од 17.10.2000 година, во регистарска 
влошка бр. 02034744?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за 
производство, промет и услуги ГАКОВЦИ-КОМПА-
НИЈА, Љупчо ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Скупи" 
бр. 43. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.21, 51.25, 51.41, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.84. 

НТП: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
НТП е управителот Љупчо Јовановски, управител без 
ограничување. 

Основниот влог е во предмети. 
Износот на основната главница е во вкупен износ 

од 8.515 дем противвредност од 263.709,00 ден од кој 
53% или 4.513 дем прот. од 139.766 ден. е на содружни-
кот Јовановски Љупчо, а 47 или 4.002 дем прот. од 
123.941 ден на содружникот Јовановски Дане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15239/99. (11593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 140/2001 од 27.04.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039390?-001, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на претпријатието Т.Џ. Зи-
раат банкаси подружница Скопје Република Македо-
нија, ул. "11 Октомври" бр. 3, Скопје. 

Т.Џ. Зираат банкаси подружница Скопје Републи-
ка Македонија, ул. "11 Октомври" бр. 3, Скопје, осно-
вач е Т.Џ. Зираат Банкаси Анкара Р. Турција. 

Дејности се: 65.12/1 банки, примање на сите видови 
парични депозити од правни и физички лица, давање и 
земање на кредити во земјата, девизно-валутни рабо-
ти, издавање на парични картички, финансиски ли-
зинг, вршење на платен промет во земјата во соглас-
ност со закон, економско-финансиски консалтинг, да-
вање на услуги при водење на евиденција и наплата на 
фактури, други финансиски услуги (остава, изнајмува-
ње на сефови итн.), издавање на денарски парични га-
ранции, авалу и други форми на гаранции, купување и 
продажба на краткорочни хартии од вредност за своја 
сметка или за сметка на комитентот, купување, про-
дажба и наплата на побарувања, факторинг за сметка 
на комитентите, тргување со хартии од вредност за 
своја сметка и за сметка на комитетите, тргување со 
девизни средства и извршување на девизни трансак-
ции, трговија со финансиски деривати, чување, упра-
вување со хартии од вредност и предмети од благород-
ни метали, купопродажба, гарантирање, пласмани, 
емисија на хартии од вредност, давање на услуги на 
банка, чувар на имот, вршење на платен промет со 
странство, кредитни и гаранциски работи со стран-
ство. 

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

Целосна одговорност. 
Работодавен орган: Макаскесн Хакил, без ограни-

чување и Турхан Адеми, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

140/2001. (11594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15996/99 од 20.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039102?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за 
трговија и услуги ЛАЛЕ-КОМЕРЦ Горѓи ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. "Разловечко востание" бр. 14/3-13, 
Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/2, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.56, 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, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/3, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, застапување на странски 
фирми, комисиони и консигнациони работи, малогра-
ничен промет со соседните земји. 

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 целокупниот свој имот. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Горѓи Јовановски, уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15996/99. (11595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7868/99 од 20.09.2000 година, во регистарска 
влошка бр. 02034080?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар претворањето со ЗТД на Трговското 
друштво за производство, трговија, транспорт и услу-
ги САН-КОМЕРЦ Осман ДООЕЛ увоз-извоз с. Скуд-
риње, Ростуше. 

Дејности: 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, 51.47, 52.11, 52.1, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.27, 52.4, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 55.30, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Управител на претпријатието: Осман Сејдиу, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7868/99. (11596) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7221/99 од 17.03.2000 година, во регистарска 
влошка бр. 02025994?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар претворањето на Друштвото за услуги и 
трговија на големо и мало ДИМКО Снежана ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје, со седиште на бул. "Партизански 
одреди" бр. 87-б. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 
52.44/4, 52.26, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 52.44, 51.31, 
51.34, 51.32, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 
51.43, 51.64, 51.53, 51.55, 51.56, 51.35, 50.30/1, 51.47, 
51.61, 51.70, 63.30, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање, посредување, реекспорт, консигнација, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Ју-
гославија. 

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

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

Управител - Велимир Стојкоски, без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7221/99. (11597) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 344/2001 од 26.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02039594?-4-09-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето со Законот за банки и 
упис во трговскиот регистар на ИНВЕСТБАНКА 
А.Д. Скопје, ул. "Македонија" 9-11, Скопје. 

Акционерски капитал 9.190.000 ЕУР и 558.358.000 
денари. 

Дејност: 65.12/1 банки. 
Надворешен промет: платен промет со странство, 

кредитни и гаранциски работи со странство. 
Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување: Ефтимоски Јосиф, 

директор со неограничени овластувања. 
Коцески Драган, директор со неограничени овлас-

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

344/2001. (11598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8357/99 од 26.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02037005?-3-08-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за 
производство и трговија НОЕЛ експорт-импорт ДОО-
ЕЛ Гевгелија, ул. "Индустриска" бр. 3. 

Друштво за производство и трговија НОЕЛ ек-
спорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Индустриска" 
бр. 3. 

Основач: Трговско друштво за производство и тр-
говија НОЕЛ КОМПАНИ Наталија и други ДОО 
Гевгелија бр. рег.влошка 02034805?-3-01-000. 

Дејности: 18.22, 17.40, 17.54, 17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 51.16, 51.41, 51.42/1, 52.41, 52.42, 52.48, 70.20, 
74.14, 74.40, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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

За обврските преземени во правниот промет 
друштвото одговара со целиот свој имот. 

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

8357/99. (11599) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
1Рег.Зг.бр. 51/01 од 15.06.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Ромска асоцијација на жени и 
млади "ЛУЛУДИ" со седиште во Скопје, ул."Маке-
донско Косовска Бригада" бр. 61. 

Цели и задачи на здружението се: да создава усло-
ви и организира настап на постојана активност на же-
ните и младите како и да ги следи, проучува и иницира 
прашањата што бараат општествено разрешување, а 
се поврзани со унапредување со општествено економ-
ската положба на жените и младите, остварување на 
економски, социјални, културни, граѓански и хумани-
тарни права на жените и младите и почитување на 
личноста на жените и младите, како и рамноправност 
на половите, отстранување на сите облици на насилст-
во над жената и младинците во согласност со докумен-
тите на меѓународната заедница за основните човеко-
ви права и вредности, поголемо работно ангажирање 
на жената и младите и афирмирање на културата на 
живеење и презентирање на местото и улогата на же-
ната на жената и младите во средствата за јавно ин-
формирање, здружување во сојузи и меѓународни ор-
ганизации и здруженија, учествување во расправите и 
дискусиите по законот и законските акти означени за 
положбата на жената, семејството и младите, залага-
ње за мир, обезбедување услови за спроведување на 

мерките на активна здравствена и социјална заштита 
на жените со акцент на нејзината улога во биолошка-
та репродукција, покренување иницијативи за добро-
волно делување на младите и жените за разрешување 
на конфиликти, еколошки проблеми, помош на загро-
зени од елементарни непогоди, на болни, стари и изне-
моштени лица и незгрижени деца, организирање мир-
овни и еколошки движења. 

Со денот на запишува во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации, здружението Ромска асоција-
ција за жени и млади "ЛУЛУДИ" - Скопје, се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16565) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 
13/01 од 11.06.2001 година го запиша во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации што се води во овој 
суд Културно уметничко друштво "Танец" од Мирав-
ци. 

Име на субјектот: Културно уметничко друштво 
"Танец". 

Седиште на субјектот: Миравци. 
Цели и задачи на субјектот: да се негува, збогату-

ва, истражува и афирмира културното народно тво-
рештво на македонскиот народ, на своите членови да 
им помага во изучувањето на народните песни, ора и 
музика и да ги поттикнува и развива нивните желби и 
афинитети кон народното културно творештво, да ор-
ганизира настапи во своето населено место, општина-
та, државата и во странство итн. 

Лице овластено за застапување: Јакофовски Мицо 
од Миравци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (16505) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции се запишува фондацијата под име Фондација на 
граѓани "Свети Климент и Свети Наум - Охридски" -
Охрид. 

Фондацијата има за цел: преземање и развивање 
работи и активности за организационо остварување 
на правата на членовите на фондацијата, утврдени со 
закон, статут и други нормативни акти на фондација-
та, преземање и остварување на работи од хуманита-
рен карактер и вклучување на хуманитарни акции на 
одделни хуманитарни организации и други работи од 
интерес на фондацијата, соработување со други здру-
женија, асоцијации, донатори и фондации во Републи-
ката заради остварување и реализирањето, изградбата 
на монументален православен крст со висина од 15 м 
на површина од 80.000 до 100.000 м2, со пропратните 
содржини: манастир и манастирски конаци, рекреати-
вен центар со тревнати површини, паркинзи, излетни-
чко место за домашни и странски лица. 

Седиштето на здружението е на ул." Марко Цепен-
ков"бб, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на фондацијата е 
г-дин Никола Велјановски од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (16294) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
РЕГ.ЗГФ.бр. 17/01 од 20.06.2001 година во регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Тетово се запишува Здружение на архитекти и 
градежни инженери "ПРО - ФОРМА" во Македонија. 

Работата и активностите на Здружението е зашти-
та на инженерската етика, информираност на граѓа-
ните од областа на архитектурата, урбанизмот и гра-
дежништвото, заштита и развој на животната средина, 
пратење на современите трендови од оваа област, по-
мош на граѓаните од професионален карактер и слич-
но. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "Куз-
ман Јосифовски Питу" бр. 75, а истото ќе делува на 
подрачјето на Р Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (16159) 
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние РЕГ.ЗГФ.бр. 18/01 од 22.06.2001 година во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Тетово се запишува здружението Женски 
клуб " ВОЗНЕСЕНИЕ". 

Работата и активностите на здружението е учество 
на разни семинари и форуми, каде што се расправа за 
новите достигнувања од областа на науката, култура-
та, театар, издавачка дејност и слично, организирање 
на трибини посветени на младата генерација со цел 
подучување, воспитување и образование на истата, ор-
ганизирање на семинари, поттикнување на активности 
за подобрување на квалитетот за живеење и слично. 

Од Основниот суд во Тетово. (16397) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1048 се запишува здружението на гра-
ѓани МАКЕДОНСКИ МУЛТИКУЛТУРЕН КОН-
ТАКТ КЛУБ од Скопје, со седиште во Скопје, на ул. 
"Орце Николов" бр. 168. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот извршен директор м-р Филипова Снежана. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање вечери и денови посветени 
на запознавање со посебностите и одликите на заста-
пените култури во Македонија со акцент на културно 
наследство, организирање на работилници, семинари, 
трибини и др. форми за меѓукултурно запознавање, 
одржување средби помеѓу претставниците на невлади-
ни и др. организации како и обезбедување на систем 
на постојано информирање во врска со активностите 
на клубот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
103/2001. (17141) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1047 се запишува здружението на гра-
ѓани "СТОМА" -Здружение на граѓани за унапредува-
ње на оралното здравје, со скратено име "Стома", со 
седиште во Скопје, на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 18/22. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател асс. д-р Марија Стевановиќ. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање и организирање на образо-
вание и обука на кадри во областа на заштитата и 
унапредувањето на оралното здравје, организирање 
на семинари и други форми на образование и обука на 
кадри како и унапредување на оралното здравје на си-
те лица, а посебно на лица со посебни потреби. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
106/2001. (17142) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1024 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани Авто-мото клуб "МАРЕ-
МОТОРС" од Скопје, со седиште во Скопје, на ул. 
"Лондонска" бб, лок. 10. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Марковски Златко од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на координирање и усогласување на прог-
рамските активности во областа на спортот со Авто 
мото сојузот на Македонија, ја развива и унапредува 
спортската култура и спортскиот дух, развивање и 
унапредување на спортскиот автомобилизам, картинг 
и мотоциклизам, организира спортски натпревари, ги 
поттикнува и развива добрите морални и спортски 
обичаи, се грижи за обезбедување на потребните ус-
лови за нормална работа на клубот како што се: 
спортски објекти, општествени простории, стручен 
кадар, спортска опрема, спортски автомобили, мото-
цикли и картинзи како и развива пријателски спорт-
ски односи и врски со другите АМК и АМД во градот, 
Македонија и пошироко. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
87/2001. (17143) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1046 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение за информатички глобални образов-
ни технологии СВЕСТ Скопје, со скратено име ЗИ-
ГОТ СВЕСТ Скопје од Скопје, со седиште во Скопје, 
на ул. "Дрезденска" бр. 19-1/402. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Георги Стојанов од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на формирање и подигање на јавната свест за 
прашања поврзани со влијанието на новите информа-
тички технологии во сите сфери од секојдневниот жи-
вот, а особено во информирањето, образованието и 
можностите за артикулација и изразување на поеди-
нечните и групните интереси, користење на новите 
информатички технологии за промовирање на идеите 
за новите форми на критичка социјална свест во Ма-
кедонија, интегрирање на малите култури и јазици во 
светските текови како и соработка со други слични 
здруженија и организации во земјата и во странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 31.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
98/2001. (17144) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1030 се запишува здружението на гра-
ѓани Пеливански клуб "БЕСА", со седиште во Скопје, 
с. Сарај. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Таири Ферат од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување и развој на 
пеливанскиот спорт, развивање и унапредување на 
системот на натпревари, да се грижи за развојот и со-
работката со други клубови од Републиката и стран-
ство како и за создавање услови за истото. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
53/2001. (17145) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под рег. бр. 1038 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на екологисти "Природа" Горче Петров, 
Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Горче Петров" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Славица Стојановиќ од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на акции за пошумување на голини на под-
рачјето на општината и пошироко, акции за расчисту-
вање на дивите депонии од подрачјето на општината и 
пошироко, едукација на населението за здрава живот-
на средина преку трибини, предавања, организирање 
дружења во природа и сл., организирање на културни 
манифестации на тема екологија како и соработка со 
сродни здруженија и научни организации и институ-
ции во земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 21.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
100/2001. (17149) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 101 се запишува подружница во Ре-
публика Македонија на странската организација Ме-
ѓународна фондација за изборни системи, со седиште во 
Вашингтон, САД. Седиштето на подружницата на 
странската организација Меѓународна фондација за из-
борни системи, е во Скопје, на ул. "Ленинова" бр. 5-а. 
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Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та на странската организација Меѓународна фондаци-
ја за изборни системи, од САД во Република Македо-
нија е г-дин Даниел Џозеф Блесингтон-американски 
државјанин. 

Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Меѓународна фондација за 
изборни системи, од САД во Република Македонија 
ќе се однесуваат на обезбедување на помош и услуги 
на Министерството за правда кое има оформено ра-
ботна група за Изборните реформи. Работната група 
ќе ги насочи своите активности на постоечките зако-
ни за изборите, ангажира услуги на меѓународни ек-
сперти во изборното право и администрацијата за кон-
султација со работната група, ќе изведе пробање на 
гласачкиот список и ќе припреми препорака за проме-
ни во законодавството за Министерството за правда. 

Подружницата на странската организација Меѓу-
народна фондација за изборни системи, стекнува свој-
ство на правно лице и може да започне со работа од 
01.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. С.О. бр. 
4/2001. (17150) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 100 се запишува подружница во Ре-
публика Македонија на странската организација Ме-
ѓународен центар за заштита на животната средина и 
развој, со седиште во Њујорк, САД. Седиштето на 
подружницата на странската организација Меѓунаро-
ден центар за заштита на животната средина и развој, 
е во Скопје, на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59/2/А. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та на странската организација Меѓународен центар за 
заштита на животната средина и развој, од САД во Ре-
публика Македонија е г-дин Реза Кханбилварди-аме-
рикански државјанин. 

Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Меѓународен центар за заш-
тита на животната средина и развој, од САД во Репуб-
лика Македонија ќе се однесува на обезбедување на 
техничка помош во поглед на заштита на животната 
средина преку реализација на проекти за помош во 
заштита и пречистување на отпадните води и тоа на 
водите од Преспанското Езеро од нивно загадување, 
проект за заштита на водите на Црн Дрим со план за 
поставување на пречистелна станица, а се со цел да се 
подигнат стандардите на заштита на животната среди-
на со примена на нови техники и искуства. 

Подружницата на странската организација Меѓу-
народен центар за заштита на животната средина и 
развој, стекнува својство на правно лице и може да за-
почне со работа од 25.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. С.О. бр. 
19/2001. (17151) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1045 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани САРИС, со седиште во 
Скопје, на ул. "29 Ноември" бр. 66/9. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Мартин Пешев од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на разработка и спроведување на проекти за 
економски иницијативи и едуцирање на претприема-
чите од Македонските трговски друштва, размена на 
информации со други владини и невладини организа-
ции во земјата и странство со слична програмска содр-
жина и на кои основна цел им е развој на малите и 
средни друштва, помош и поддршка на ученици и сту-
денти во земјата и странство, хуманитарна помош на 
социјални случаи и загрозени лица и решавање на нив-
ните проблеми како и организирање на семинари, кон-
ференции и други манифестации од ј авен карактер. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 31.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
93/2001. (17152) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1044 се запишува здружението на гра-
ѓани Горно Нерези "Св. Пантелејмон", со седиште во 
Скопје, с. Горно Нерези. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Слободан Алексовски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на преземање на мерки и обезбедување на 
услови за функционирање на работење на граѓаните 
со цел создавање пристојно место за живеење и рабо-
тење, со заштита и грижа за природната, урбано насе-
лена поврзана целина на оваа област, зачувување на 
културно историскиот споменик-манастирот "Св. 
Пантелејмон", ликовна колонија, литературни средби, 
поезија и театар, засадување на насади согласно прог-
рамата на парк шумата "Водно" како и организирање 
на спортски терени за мали спортови, трим патеки и сл. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 30.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
105/2001. (17153) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојузот на здруженија на социјал-
ните работници на Р. Македонија, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 23.04.1958 годи-
на се во согласност со Законот за здруженија на граѓа-
ни и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 962 се 
запишува здружението на граѓани Сојузот на здруже-
нијата на социјалните работници на Р. Македонија, со 
седиште во Скопје, на ул. "11 Октомври" бр. 42, кое го 
застапува неговиот претседател Поповска Сока. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
469/1999. (17154) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1053 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение за помош на лица со астма и алергија 
АЛЕРГОМАК, со седиште во Скопје, на ул. "29 Но-
ември" бр. 66/1. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател проф. д-р Дејан Докиќ. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на стремеж кон подобрување на квалитетот 
на животот и животната средина, потемелна едукаци-
ја на заболените од астма и алергии, соработка со Ми-
нистерството за здравство и други министерства, раз-
мена на искуства и соработка со други здруженија во 
државата и надвор, соработка со еколошките друш-
тва, како и организирање на добротворни спортски 
манифестации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 20.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
1151/2001. (17156) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1039 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани БАЛАНС-Скопје, со скра-
тено име БАЛАНС-Скопје од Скопје, со седиште во 
Скопје, на ул. "Франц Прешерн" бр. 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Антонио Дојчинов-
ски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање на културен, интеретнички, 
урбан и медиумски баланс во општеството, развој на 
комуникациски способности, поттикнување на тимска 
работа, промовирање на правото и демократијата, 
отстранување на културните, социјалните економски 
разлики меѓу луѓето, да организира и учествува на 
конференции, семинари, округли маси, културни ма-
нифестации, концерти и изложби како и соработка со 
меѓународни добротворни организации. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
97/2001. (17157) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 102 се запишува подружница во Ре-
пу блика Македонија на странската хуманитарна орга-
низација Самаританска торба, со седиште во Бун, Се-
верна Каролина, САД. Седиштето на подружницата 
на странската хуманитарна организација Самаритан-
ска торба, е во Скопје, на ул. "Пролет" бр. 25. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та на странската хуманитарна организација Самари-
танска торба, од САД во Република Македонија е г-
дин Кен Исанкс-канадски државјанин. 

Работата и активностите на подружницата на 
странската хуманитарна организација Самаританска 
торба, од САД во Република Македонија ќе се однесу-
ваат на поддршка на медицинските клиники во Скопје 
со обезбедување на мобилни медицински клиники, по-
мош на бездомниците во Македонија со давање на по-
дароци, сместување и давање финансиска помош како 
и обезбедување на дополнителни пратки на храна ка-
ко одговор на кризата со бегалците набавени од маке-
донски добавувачи за период од неколку месеци. 

Подружницата на странската хуманитарна организа-
ција Самаританска торба, стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. С.О. бр. 
5/2001. (17159) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1049 се запишува здружението на гра-
ѓани Сојуз на Здруженијата на граѓани со дијабетис на 
Македонија, со скратено име СЗГДМ, од Скопје, со 
седиште во Скопје, на ул. "Воденска" бр. 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Кирил Бабамов од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заедничка грижа за подобрување на 
здравствената состојба на граѓаните со дијабетес, со-
работка со клиниката за ендокринологија и болести 
на метаболизмот, националниот комитет за дијабетес 
на РМ, Министерството и Фондот за здравство на Р. 
Македонија, социјално згрижување на лицата со ше-
ќерна болест, особено на децата и младите како и ор-
ганизирање на предавања и стручни комисии од об-
ласта на здравствената и социјалната заштита за заш-
тита на лицата со шеќерна болест. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
88/2001. (17160) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 1050 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение "Ја сакам природата-Го сакам живо-
тот", од Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Орце 
Николов" бр. 71. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Милунка Пејоска од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на изработка на различни проекти од облас-
та на екологијата, организирање на акции за пошуму-
вање, организирање на семинари и трибини на истата 
како и финансирање на документарни филмови и ви-
део спотови на тема екологија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
101/2001. (17161) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег. 
З.Г. 36/01 од 11.06.2001 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение на граѓани-Асоци-
јација за култура ГАЗИ БАБА, со седиште во Скопје, 
на ул. "Катлановска" бр. 20.; 

Цели и задачи на здружението се: развој на култу-
рата во општината Гази Баба и Р. Македонија, афир-
мација на македонската култура и творештво во меѓу-
народни рамки, следење на случувањата на полето на 
културата и вклучување во современите текови, печа-
тење на информатори, туристички карти со означени 
културно историски споменици, проспекти, книги, 
ЦД-а и други материјали, учество во стручни и јавни 
расправи од областа на културата и културното нас-
ледство, организирање на стручни или друг вид соби-
ри, предавања, советувања, симпозиуми, конференции 
и стручно научни трибини, соработка со слични или 
сродни институции од земјата или странство, задово-
лување на специфичните интереси и афинитети на 
нејзините членови преку развивање на различни ни-
воа на издавачка дејност, организирање на стручни 
посети или екскурзии во места каде се случуваат бит-
ни настани од областа на културата во земјата и 
странство, развивање на физичката култура. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружение на граѓани-
Асоцијација за култура ГАЗИ БАБА се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. З.Г. бр. 
36/2001. (16645) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции што се води во Основниот суд - Кавадарци, под 
реден бр. 11/2001 за 2001 година, се запишува здруже-
нието на граѓани под назив Организација на жени на 
општина Росоман "РАЈ" од Росоман, скратен назив на 
организацијата е ОЖ "РАЈ" од Росоман, кое се залага: 
одбележување на годишнината од формирањето на 
организацијата, одбележување на меѓународниот праз-
ник 8-ми март, трибина на тема-превентивни мерки за 
заштита од наркоманија и алкохолизам, изнаоѓање 
можности за вработување на жените од општина Росо-
ман, користење и производство на здрава храна, орга-
низирање на акција за дарување на крв, изведување на 
културни манифестации, патувања и други активности. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Росоман и ќе 
делува на подрачјето на територијата на Р. Македонија. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 11/2001. 
(17163) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 36 за 2001 година се запишува здру-
жението на граѓани со име Хуманитарно здружение 
"ХУМАНИТАС" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се: ос-
тварување на разновидни активности со кои што ќе се 
задоволуваат социјалните, хуманитарните и здравс-
твени фирми, со спроведување на акции за собирање и 
дистрибуирање на загрозените граѓани на лекови, хра-
на, топла облека, организирање на хуманитарни кул-
турни активности, како што се концерти и спортски 
натпревари, организирање на услуги на стари лица, 
болни лица, собирање на парични средства за лекува-
ње во странство и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. 
"Орде Тодороски Шемко" бр. 39. 

Лица овластени за застапување се: Граороски 
Златко и Димоски Димко и двајцата од Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. З.Г.Ф. бр. 
36/2001. (17158) 

Со решение З.Г.Ф. бр. 37/99 од 4.05.1999 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд Штип под реден бр. 37 за 
1999 година, се запишува Еколошко друштво Еко-
Едукатор-Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Гоце 
Делчев" бр. 89-Педагошки факултет во Штип, а здруже-
нието ќе дејствува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип, Рег. З.Г.Ф. бр. 37/1999. 
(17055) 
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Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 43/2001 од 26.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ИРМАН 
КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт Гостивар, с.Чегране, 
Гостивар, со жиро сметка бр. 401510-601-23995. 

За ликвидатор се определува лицето Манојловски 
Кире, ул."Живко Брајковски" бр. 69 од Гостивар. 

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. (16514) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 153/2001 од 13.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало 
"БЕАДЕКС" ЦО експорт-импорт Скопје, ул."Роман 
Каскалиевиќ" бр. 21 а, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-110910. 

За ликвидатор се определува лицето Благоја 
Стефчески, ул."Владимир Комаров" бр. 23/26 од 
Скопје, тел. 461-210. 

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. (16373) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 40/2001 од 21.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, инженеринг, 
производство и трговија "ЕУРО ПРОЕКТ 5" експорт-
импорт Гостивар, ул."Беличица" бр. 50 а, Гостивар, со 
жиро сметка бр. 41510-601-55172. 

За ликвидатор се определува лицето Гзим Фејзи, 
ул."Вич" бр. 24/56 од Гостивар. 

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. (16513) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л. бр. 834/99, донесено од овој суд на 
25.05.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за одржување на електротехнички апарати, 
трговија и услуги "ИНТЕР ЛУКС ДИЗАЈН 
СЕРВИС" ДОО од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 
10/9, и жиро сметка 40110-601-101171 и истото се бри-
ше од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16365) 

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

Од Основниот суд во Штип. (16404) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 193/00 од 
01.11.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз 
"БОЗА" п.о. - Радовиш и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип. (16519) 

Л И К В И Д А Ц И И II 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1256/2001 од 6.06.2001, на регистарска влош-
ка 02025328?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар престанокот на работа на Друштвото со редовна 
ликвидација на Друштвото за транспорт, шпедиција и 
трговија ЕВРО ЕКСПРЕС СО Димче ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, ул. "710" бр. 1. 

Запишувањето на ликвидатор и престанок со ра-
бота на: Друштво за транспорт, шпедиција и трговија 
ЕВРО ЕКСПРЕС СО Димче ДООЕЛ експорт-им-
порт, ул. "710" бр. 1. 

Ликвидатор: Мирко Петрески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1256/2001. (17068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1292/2001 од 5.06.2001, на регистарска влош-
ка 02020892?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар ликвидацијата на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ГЕРМАК ИНЖЕНЕРИНГ Гоце ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Јован Кукузел" бр. 9-б. 

Запишувањето на ликвидатор и престанок со ра-
бота на друштвото на: Друштво за производство, тр-
говија и услуги ГЕРМАК ИНЖЕНЕРИНГ Гоце ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Јован Кукузел" бр. 9-б. 

Ликвидатор: Гајиќ Бојана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1292/2001. (17069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1562/2001 од 7.06.2001, на регистарска влош-
ка 02016088?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор и престанок на ра-
бота на Друштвото за производство, промет и услуги 
ЕГЕЈ-КОМЕРЦ увоз-извоз Петровска Љубов ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. "Рокомија" бр. 72-б. 

Друштво за производство, промет и услуги ЕГЕЈ-
КОМЕРЦ увоз-извоз Петровска Љубов ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Рокомија" бр. 72-б. 

Застапување на друштвото во ликвидација на зас-
тапникот Павел Томашевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1562/2001. (17070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л. бр. 754/00, донесено од овој суд на 
07.06.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, промет, туризам и услуги 
"СИМБИ" ц.о. с.Пирок, Тетово, и жиро сметка 41500- 
601-22028 и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16403) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 71/99 од 
08.06.2001 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија на големо и мало 
"САМАТО" - Струмица и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 234/2001 од 28.02.2001, на регистарска влош-
ка 02016687?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар ликвидацијата и престанокот на трговското друш-
тво на Друштвото за производство, трговија и услуги 
БЛЕРИМ Насер ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, 
ул. "Др. Рибар" бр. 44. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за производство, трговија и услуги БЛЕ-
РИМ Насер ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. 
"Др. Рибар" бр. 44. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
234/2001. (17071) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 763/2001 од 23.03.2001, на регистарска влош-
ка 02014570?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за тр-
говија и транспорт АВРО-ТРАНС Јовица ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово с. Романовце. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за трговија и транспорт АВРО-ТРАНС 
ЈовиЦа ДООЕЛ увоз-извоз Куманово с. Романовце. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
763/2001. (17072) 

производство, трговија и услуги Ангрограѓа 3 Трајче 
ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "Јане Сандански" бр. 70/2, 
Скопје. 

Запишување на друштвото во ликвидација и име и 
презиме на застапникот: Мито Арминовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1128/2001. (17078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 554/01 од 4.06.2001, на регистарска влошка 
02003960?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
престанокот на ДООЕЛ и бришење на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги САМА 
КОМЕРЦ Василе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ко-
це Металец" бр. 32а 9/1, Скопје. 

Бришење на Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги САМА КОМЕРЦ Василе ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 32а 9/1, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
554/01. (17073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1195/2001 од 11.03.2001, на регистарска влош-
ка 02003737?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Трговското друштво за трговија на големо и 
мало и интелектуални услуги МАТВЕСТ-ВК Велибор 
и др. ДОО увоз-извоз, Скопје ул. "Божидар Рајковиќ" 
бр. 55, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Трговско друштво за трговија на големо и мало и 
интелектуални услуги МАТВЕСТ-ВК Велибор и др. 
ДОО увоз-извоз, Скопје ул. "Божидар Рајковиќ" бр. 
55, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1195/2001. (17074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1196/2001 од 6.06.2001, на регистарска влош-
ка 020012153?-3-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар престанокот со работа на друштвото со редов-
на ликвидација на Друштвото за градежништво, про-
ектирање, инженеринг и трговија ГОЛД ПРОЕКТ 
ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Народен Фронт" бр. 5-1-56. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за градежништво, проектирање, инжене-
ринг и трговија ГОЛД ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ Го-
ран и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Народен 
Фронт" бр. 5-1-56. 

Ликвидатор Мито Арминовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1196/2001. (17076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1610/2001 од 12.06.2001, на регистарска влош-
ка 02021422?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЈЕЛА-ЈЕЛА експорт-
импорт Весна ДООЕЛ ул. "Христо Антевски" бр. 16, 
Тетово. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за производство, трговија и услуги ЈЕЛА-
ЈЕЛА експорт-импорт Весна ДООЕЛ ул. "Христо Ан-
тевски" бр. 16, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1610/2001. (17079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1637/2001 од 11.06.2001, на регистарска влош-
ка 02026208?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
Р.М.Ц.-КОМЕРЦ Муадин ДООЕЛ извоз-увоз Кума-
ново ул. "Христијан Тодоровски Карпош" 88. 

Запишување на ликвидатор Тодевски Душко и 
престанок со работа на: Друштво за производство, ус-
лути и трговија на големо и мало Р.М.Ц.-КОМЕРЦ 
Муадин ДООЕЛ извоз-увоз Куманово ул. "Христијан 
Тодоровски Карпош" 88. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1637/2001. (17080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1043/2001 од 10.05.2001, на регистарска влош-
ка 02020934?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Трговското друштво за производство, промет 
и услуги АЛЕК-КИКИ Борко ДОО увоз-извоз Скоп-
је, ул. "Маџари 2" бр. 81, Скопје. 

За ликвидатор се именува лицето Борко Китанов-
ски. 

Се запишува престанок со работа на: Трговско 
друштво за производство, промет и услуги АЛЕК-КИ-
КИ Борко ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Маџари 2" бр. 
81, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1043/2001. (17081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1127/2001 од 8.05.2001, на регистарска влош-
ка 02027118?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштвото за производство, трговија и услуги 
СТОБИ 2000 Љупчо и Димче ДОО увоз-извоз ул. 
"Методи Митевски" бр. 6/5-15, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштвото за производство, трговија и услуги 
СТОБИ 2000 Љупчо и Димче ДОО увоз-извоз ул. 
"Методи Митевски" бр. 6/5-15, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1127/2001. (17077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1128/2001 од 3.05.2001, на регистарска влош-
ка 02029116?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1524/2001 од 18.06.2001, на регистарска влош-
ка 02016694?-3-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар престанокот со работа на Друштвото со редовна 
ликвидација на Друштвото за превоз на патници, про-
мет и услуги ПРОЛЕТ Димче и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Алекса Демниевски" бр. 5/5. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за превоз на патници, промет и услуги 
ПРОЛЕТ Димче и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Алекса Демишевски" бр. 5/5. 

Ликвидатор: Драган Величковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1524/2001. (17082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1080/2001 од 7.06.2001, на регистарска влош-
ка 02031530?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар ликвидацијата на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги КОТОН Јаготка увоз-извоз 
ДООЕЛ ул. "Ратко Митровиќ" бр. 18, Куманово. 
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Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за производство, трговија и услуги КО-
ТОН Јаготка увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Ратко Митро-
виќ" бр. 18, Куманово. 

Ликвидатор: Даниела Јакимовска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1080/2001. (17083) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1691/2001 од 15.06.2001, на регистарска влош-
ка 02025168?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Трговското друштво за промет и услуги НЕШ-
ВИЛ КОМЕРЦ Методија ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Ње-
гошева" бр. 21, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Трговско друштво за промет и услуги НЕШВИЛ 
КОМЕРЦ Методија ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Његоше-
ва" бр. 21, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1691/2001. (17091) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1706/2001 од 18.06.2001, на регистарска влош-
ка 020010148?-8-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар престанокот на работа на друштвото со редов-
на ликвидација на Трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги САЛДО - Д Добринка ДООЕЛ 
ул. "Александар Македонски" бр. 3-б, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Трговско друштво за производство, промет и услу-
ги САЛДО - Д Добринка ДООЕЛ ул. "Александар 
Македонски" бр. 3-б, Скопје. 

Ликвидатор: Мирко Петрески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1706/2001. (17095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1672/2001 од 28.06.2001, на регистарска влош-
ка 02027551?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар престанокот со работа на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Ф-ТОМЕЛ Марица Костади-
новска ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Хо Ши Мин" бр. 79, 
Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштвото за производство, трговија и услуги Ф-
ТОМЕЛ Марица Костадиновска ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. "Хо Ши Мин" бр. 79, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1672/2001. (17116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1521/2001 од 4.06.2001, на регистарска влош-
ка 02029473?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за транспорт, производство, промет и 
услуги ДАНДИ КОМЕРЦ Борче ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 55/30. 

За ликвидатор се запишува Даница Дајиловска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1521/2001. (17119) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1675/2001 од 14.06.2001, на регистарска влош-
ка 02007501?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар престанокот на работа и запишување на ликвида-
тор на Друштвото за производство и трговија ДИА-М 
Милка ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Планинска" бр. 6, Кра-
тово. 

Се брише од трговскиот регистар Друштвото за 
производство и трговија ДИА-М Милка ДООЕЛ увоз-
извоз ул. "Планинска" бр. 6, Кратово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1675/2001. (17098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1129/2001 од 4.05.2001, на регистарска влош-
ка 020010154?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишување на ликвидатор на Трговското 
друштво за трговија на големо и мало, услуги и посре-
дување ИНЕКС Васил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Франклин Рузвелт" 6/33. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Трговско друштво за трговија на големо и мало, 
услуги и посредување ИНЕКС Васил ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" 6/33. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1129/2001. (17101) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1653/2001 од 20.06.2001, на регистарска влош-
ка 02032164?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на ДОО на Друштвото за производство, трговија, гра-
дежништво, транспорт, туризам и услуги КАЗАБ-
ЛАНКА експорт-импорт Фејсал и Зеќија ДОО ек-
спорт-импорт с. Чегране-Чегране. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на ДОО. 

За ликвидатор се запишува лицето Фејсал Адеми. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1653/2001. (17124) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1594/2001 од 19.06.2001, на регистарска влош-
ка 02025024?-3-10-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар ликвидација на Друштвото за информациски ин-
женеринг, компјутерска обука, софтвер и хардвер 
ЕКЦ-ЕДУКАЦИОНЕН КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕН-
ТАР Љубиша Љубомир и Петар ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 2/3-11. 

Ликвидација на Друштвото за информациски ин-
женеринг, компјутерска обука, софтвер и хардвер 
ЕКЦ-ЕДУКАЦИОНЕН КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕН-
ТАР Љубиша Љубомир и Петар ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 2/3-11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1594/2001. (17127) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1381/2001 од 22.05.2001, на регистарска влош-
ка 02019806?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишување на ликвидатор на Услужно, транспор-
тно, производно и трговско друштво РЕКА-ТРЕЈД 
Аслан и Насер ДОО увоз-извоз Гостивар, ул. "Питар-
ница" бр. 2/43. 

Запишување на ликвидатор Насер Селмани од 
Гостивар и престанок со работа на РЕКА-ТРЕЈД Ас-
лан и Насер ДОО од Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1381/2001. (17112) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1745/2001 од 19.06.2001, на регистарска влош-
ка го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор на Друштвото за посредување и промет 
со недвижности, туризам, трговија и услуги АМАДЕ-
УС СА Афродита и Илинка ДОО експорт-импорт 
Скопје, бул. "Октомвриска Револуција" бр. 12/3-8. 

Запишување на ликвидатор Виолета Миличина ул. 
"Ф. Рузвелт" 59-2/25, Скопје и престанок со работа на 
друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1754/2001. (17130) 

С T Е Ч A J Н И П О С T A П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 201/01 од 13.06.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуги и промет "ПУЛСТАР В.Г." 
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ДОО од Скопје, ул. "Црногорска" бр. 2-б и жиро смет-
ка 40120-601-374964 и истата не се спроведува, па, от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, услуги и промет "ПУЛСТАР В. 
Г." ДОО од Скопје, ул. "Црногорска" бр. 2-б и жиро 
сметка 40120-601-374964, се заклучува. 

Извод од решението да се објави во "Службен вес-
ник на РМ" и на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16384) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 239/01 од 22.06.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско друшт-
во "ВИВЕКС" Гогуш ДООЕЛ од Скопје, ул. "Јане Са-
ндански" бр. 61 и жиро сметка 40100-601-457640 и ис-
тата не се спроведува па, отворената стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво "ВИВЕКС" Го-
гуш ДООЕЛ од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 61 и 
жиро сметка 40100-601-447640, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16358) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 209/01 од 04.06.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало, посредување, застапување 
деловни услуги и надворешен промет "ТРЕНД КО-
МЕРЦ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Иво Ло-
ла Рибар" бр. 149/1-16 и жиро сметка 40100-601-88810 
и истата не се спроведува па, отворената стечајна пос-
тапка над должникот Претпријатие за трговија на го-
лемо и мало, посредување, застапување деловни услу-
ги и надворешен промет "ТРЕНД КОМЕРЦ" експорт 
-импорт ДОО од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 
149/1-16 и жиро сметка 40120-601-88810, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16359) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 146/00 од 19.06.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "ОРФЕЈ МУЦИ" експорт-импорт 
Д.О.О. од Скопје, ул. "Тиквешка" бр. 11 со жиро смет-
ка 40100-601-297461 и регистарска влошка 1-53633-0-0- 
0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, ис-
тата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие "ОРФЕЈ МУЦИ" од Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16360) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 1112/96 од 08.06.2001 година, се зак-
лучува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за софтвер, сервис и обука "ТАРОК 
КОМПЈУТЕРСКИ СЕРВИС - ЛИМИТИРАНО" од 
Скопје, со седиште на ул."Босна и Херцеговина" бр. 6, 
со жиро сметка бр. 40100-601-62831 при ЗПП - филија-
ла Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16383) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 148/01 
од 26.06.2001 година над ДООЕЛ "МАГНУМ" Демир 
Хисар, ул. "Горѓи Сугарев" бр. 5, со дејност трговија, 
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жиро сметка 40301-601-96167 при ЗПП филијала Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16512) 

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 5/01 од 
31.05.2001 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Услужно, трговско претпријатие на голе-
мо и мало увоз-извоз "ЧЕШМА" од с.Теарце, Тетово, 
со жиро сметка бр. 41500-601-43507 што се води при 
ЗПП - Тетово, запишана на регистарска влошка бр. 
1-34969 под С.рег.бр. 4269/93 од 06.03.1993 година на 
Окружниот стопански суд во Скопје. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (16394) 

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 11/01 
од 31.05.2001 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Производно, трговско и услужно претпри-
јатие "ФИО КОМПАНИ - ГМБХ" ДОО експорт-им-
порт од с.Пирок, Тетово, со жиро сметка бр. 41500- 
601-56190 при ЗПП - Тетово, запишана во регистарот 
при Окружниот стопански суд во Скопје под С.рег.бр. 
5927/96 и влошка 1-67121 од 26.04.1996 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (16395) 

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 17/01 
од 20.06.2001 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Производно трговско и услужно претпри-
јатие "НАС - ПРОМ" ДОО експорт-импот од с.Пала-
тица, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-39838 што 
се води при ЗПП - Тетово, регистрирано при Окруж-
ниот стопански суд во Скопје, со рег.бр. 1-51980 и С 
рег. бр. 9308/94 од 27.07.1994 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (16396) 

Н О T A Р С К И О Г Л A С И 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 

3691, во м.в."Новини", класа 3, со површина од 1978 
м2, во КО Стојаково, сопственост на Танчев Ристо од 
Богданци за вкупна цена од 5.000,00 денари за еден де-
кар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (16398) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
743, во м.в."Под Јаз", класа 3, со површина од 1595 м2, 
во КО Мрзенци, сопственост на Митров Митко за вк-
упна цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
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лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (16508) 

Се продава земјоделско земјиште пасиште на КП 
бр. 3374, во м.в."Парагон", класа 5, со површина од 
2137 м2, во КО Гевгелија, сопственост на Калкова До-
ца за вкупна цена од 38.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (16509) 

Се продава идеалната половина (1/2) сопственост 
на Ристески Дафинче од Охрид, ул. "Будва" бр. 52, од 
земјоделско земјиште - нива во м.в. "Горно Поле" ло-
цирана на КП бр. 406 КО Лешани, со вкупна површи-
на од 5006 м2, како и нива во м.в. "Кукурајец" лоцира-
на на КП бр. 961 КО Лешани, со вкупна површина од 
2279 м2, за цена од 80,00 денари по м2. 

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифа-
ќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето 
на понудата - огласот во " Службен весник на Републи-
ка Македонија". Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (16506) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
7732/2 на м.в. "Кљуково", нива 1 класа, во вкупна по-
вршина од 1045 м2, опишано по ПЛ бр. 9719 на КО Те-
тово, и КП бр. 1/5 на м.в. "Чаушица", нива 1 класа, во 
вкупна површина од 6618 м2, на КО Фалише, за вкупна 
купопродажна цена од 1.760.000,00 денари, сопствено-
ст на Мурати Зеќирија од с.М.Речица, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (16507) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1493/6 на м.в. "Плачарица", нива 2 класа, во вкупна 
површина од 445 м2, видено од Скица од теренско ме-
рење Уп.бр. 1003-61/1 од 28.06.2001 година, која скица 
произлегува од ПЛ бр. 532 на КО Боговиње, за вкупна 
купопродажна цена од 90.000,00 денари, сосопственост 
на Џемаили Алинури и Џемаили Ајредин од с.Богови-
ње, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (16510) 

Се продава цела КП бр. 625/1, план 3, скица 5, кул-
тура нива, на м.в. "Падишта" од 7 класа, сопственост 
на сосопствениците Јакупи Муамер и Јакупи Бајрам 
двајцата од Гостивар, сосопственици на по 1/2 идеален 
дел, за купопродажна цена од 10.000 ДЕМ, во денарска 
противвредност или во денарска против вредност од 
310.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите кои граничат со недвижноста што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во " Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување на недвиж-
носта. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Чедевски Марин, ул."Гоце Делчев" бр. 84 -
Гостивар. (16525) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 152875/93 издаден од УВР-Скопје на име 

Христова Весела, ул."Мраморец"бр.42 а, Скопје.16679 
Пасош бр. 1321176/99 издаден од УВР - Велес на име 

Бошков Горанчо, ул."Којник" бр. 24, Велес. (16693) 
Пасош бр. 0852051/96 издаден од УВР - Велес на име 

Кадриева Халима, с. Д. Јаболчиште, Велес. (16694) 
, Пасош бр. 1372431/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Гороска Радославка, ул. "3" бр.186, Визбегово, Скопје. 

Пасош бр. 1145158 на име Најдов Илија, ул. "Пано 
Калајџиски" бр.16, Неготино. (16751) 

Пасош бр. 406528 на име Хамит Џеват, Гостивар. 
Пасош бр. 1481993 на име Тахири Осман, с.Чегране, 

Гостивар. (16876) 
Пасош бр. 912476 на име Мирјета Демири, с. Равен, 

Гостивар. (16877) 
Пасош бр. 1047425/97 издаден од УВР-Тетово на име 

Ружди Јахја, с. Палатица, Тетово. (16912) 
Пасош бр.1421240 издаден од УВР - Скопје на име 

Николовски Дејан, ул. "11 Октомври" бр.4 нас. Илин-
ден, Скопје. (16913) 

Пасош бр. 1139956 на име Кенан Јашаровски, ул. "П. 
Филиповски" бр. 6/2-1, Скопје. (16918) 

Пасош бр. 1274162 на име Исак Амети ул. "О.Мапе-
ла" бр. 89, Скопје. (16919) 

Пасош бр. 602585 на име Бафтији Зенун, ул." Алберт 
Станиќ" бр. 28 ,Скопје. (16920) 

Пасош бр. 1182158/99 издаден од УВР-Гостивар на 
име Шаќири Абдурахим, с. Градец, Гостивар. (16926) 

Пасош бр. 1334133/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Екрем Осман, ул. "Џ. Кенеди" бр. 30, Скопје. (16933) 

Пасош бр.1239861 издаден од УВР-Валандово на име 
Марков Томислав, ул."Вардарска" бр. 17, Валандово. 

Пасош бр. 1442719/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Митровски Роберт, ул. "Г. Петров" бр. 35/2-6, Скопје. 

Пасош бр.0712774/95 издаден од ОВР-Делчево на 
име Митевска Снежанка, с. Вирче, Делчево. (16947) 

Пасош бр. 534794 издаден од УВР-Скопје на име Ле-
нче Диевска, ул. "Дете Татуличе" бр. 4 б, Скопје. 

Пасош бр.983778 на име Рамадан Ристемовиќ, ул. 
"Црнотравска"бр.64, Куманово. (16949) 

Пасош бр.1185066/99 издаден од ОВР-Струга на име 
Мисовски Влатко, ул. "Маркс Енгелс"бр.1, Струга. 

Пасош бр.1562473 издаден од УВР-Охрид на име Ма-
това Душанка, ул."К.Рацин"бр.20, Охрид. (16968) 

Пасош бр. 1492727/2000 на име Бренези Бујар, с. Ве-
лешта, Струга. (16971) 

Пасош бр.0810922 на име Прошев В.Благој, Богдан-
ци. (16988) 

Пасош бр. 1002121/97 издаден од УВР-Тетово на име 
Имери Муамет, ул. "Прохор Пчински" бр. 77, Тетово. 

Пасош бр. 1298482 издаден од ОВР-Валандово на 
име Пејовска Зорица, ул. "Првомајска" бр. 12/19, Ва-
ландово. (17027) 

Пасош бр. 975813/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Демири Зариф, ул. "Јајце" бр. 20 а, Скопје. (17034) 

Пасош бр. 0908149 издаден од УВР-Скопје на име 
Маја Нацевска, ул. "Г. Делчев" бр. 74, Скопје. (17052) 
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Пасош бр.1230827 издаден од УВР-Скопје на име 
Петрески Љубиша, ул. "Партизански пат" бр. 15, Ско-
пје. (17054) 

Пасош бр. 908633/96 издаден од УВР-Скопје на име 
Жарко Стојковски, ул. "О. Чопела" бр. 12 б, Скопје. 

Пасош бр. 322233/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Балиќ Шерафедин, ул. "П. Илиќ" бр. 23/2-19, Скопје. 

Пасош бр. 1233101/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Бафтијари Назим, ул. "Вертино" бр. 71, Скопје. 17278 

Пасош бр. 169435 издаден од УВР - Куманово на име 
Афија Бектешова, ул. "Средорек" бр. 68, Куманово. 

Пасош бр. 942250/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Зехра Беговиќ, ул. "Б. Шабани" бр. 52, Скопје. (17307) 

Пасош бр. 211017/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Беговиќ Унер, ул. "Б. Шабани" бр. 32 а, Скопје. 17308 

Пасош бр. 1293542/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Бајрам Елма, бул. "АВНОЈ" бр. 50/2, Скопје. (17309) 

Пасош бр. 1212646/99 издаден од УВР-Тетово на име 
Рамадани Нуриман, ул. "Браќа Миладинови" бр. 128, 
Тетово. (17311) 

Пасош бр. 128760/98 на име Трубљанин Зинета, с.До-
лно Коњари, Скопје. (17337) 

Пасош бр. 978088 на име Петрушевска Јелена, ул."В. 
Драгомански" бр. 48, Куманово. (17338) 

Пасош бр. 1005147 на име Самет Арслани, с.Батин-
ци, Скопје. (17339) 

Пасош бр. 1293584/99 на име Бесим Асани, ул. "162" 
бр. 21, Скопје. (17340) 

Пасош бр. 1445201 на име Незири Беким, ул. "147" 
бр. 15, Скопје. (17341) 

Пасош бр. 1212438 на име Јусуф Ислами, с.Желино, 
Тетово. (17348) 

Пасош бр. 1232065 на име Ивица Лукаровски, ул. 
"Сава Ковачевиќ" бр. 47/3-14, Скопје. (17349) 

Пасош бр. 1005031 на име Неџми Демири, с.Студени-
чани, ул."4" бр. 350, Скопје. (17354) 

Пасош бр. 599397/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Атанасова Злата, с. Смилковци, Скопје. (17331) 

Пасош бр. 645639 издаден од УВР - Скопје на име 
Оливера Петреска, ул."Б.Стефковски" бр.17/1-5, Ско-
пје. (17332) 

Пасош бр. 1404897 издаден од УВР - Кавадарци на 
име Ристова Маја, ул. "С. Пинџур" бр. 59 а 1/17, Кава-
дарци. (17336) 

Пасош бр. 0934780 издаден од УВР - Скопје на име 
Адеми Фламур, ул."А.Турунџев" бр.14 а, Скопје.17347 

Пасош бр.103/92 издаден од УВР-Скопје на име Љу-
ба Змејковска, ул."Горноврановска" бр. 122, Скопје. 

Пасош бр.1292093/99 издаден од УВР - Скопје на име 
Ирина Прванова, бул."Ј. Сандански" бр.83/3-8, Скопје. 

Пасош бр. 0854159 издаден од УВР-Куманово на име 
Марко Петровски, ул."Октомвриска Револуција" бр. 
11/3-7, Куманово. (17362) 

Пасош бр. 816769/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Снежана Цветковска Анѓелковска, ул. "Вашигтонска" 
бр. 25 б, Скопје. (17363) 

Пасош бр. 1421348/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Реџовиќ Асмир, ул."Качанички пат"бр.3, Скопје.17368 

Пасош бр. 1421349/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Реџовиќ Хасим, ул."Качанички пат"бр.3, Скопје.17369 

Пасош бр. 1370065 на име Јетмир Исмаили, с.Добри-
дол, Гостивар. (16320) 

Пасош бр. 1286867 на име Огненовски Николче, с. 
Стругово, Демир Хисар. (14430) 

Пасош бр. 1219880 на име Божиќ Бранислав, ул. 
"Никола Тесла" бр. 18/17, Битола. , (14659) 

Пасош бр. 1474050/00 на име Владимир Ѓорѓевски, 
ул. "В.Симовски" бр. 41, Тетово. (17403) 

Чекови со бр. 1183602, 1911235, 231436, 964924, 10304 
18, 125852 и од бр. 1415532 до 1415549 и чек бр. 1415551 
од тековна сметка бр. 07919697 од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Генов Кирил, Скопје. (17370) 

Чекови од бр.101865 до 101872од тековна сметка бр. 
14100935 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Еминовски Невзат, Скопје. (16620) 

Чекови со бр. 4664223 и 4664224од тековна сметка 
бр. 4185478 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Дамеска Тодорка, Скопје. (16622) 

Чек бр. 0100003417892од тековна сметка бр. 000769 
78 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Вера Максимовиќ, Скопје. (16681) 

Чекови од бр. 3652311 до 3652319, 3982816, 2878064 и 
3084749од тековна сметка бр. 10213063 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Чепретанов 
Методи, Скопје. (16838) 

Чекови бр. 633771 и 633772 од тековна сметка бр. 
6463185 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Петре Коловски, Скопје. (16914) 

Чекови бр. 4540527 и 4540530 од тековна сметка бр. 
8064460 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Зафировски Миле, Скопје. (16915) 

Чекови од бр. 5181013 до 5181016 од бр. 4952954 до 
4952958 и 5531509 од тековна сметка бр. 188809 издаде-
ни од Комерцијална банка АД Скопје на име Искра 
Тасева, Скопје. (16944) 

Чекови од бр. 4731838 до 4731851,4731853 и 4731854 
од тековна сметка бр. 3545313 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Орцев Ѓорѓи, Скопје. 

Чекови од бр. 26630564 до 26630569 од тековна смет-
ка бр. 26024156/26 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Орцев Ѓорѓи, Скопје. (16952) 

Чекови од бр. 4651483 до 4651496 од тековна сметка 
бр. 9079110 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Богојевски Мирослав, Скопје. (17033) 

Чекови од бр. 5697677 до 5697690 од тековна сметка 
бр. 6288522 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Крстевски Веле, Скопје. (17285) 

Чекови бр. 2682095, 3356593 и 3753275 од тековна см-
етка бр.2161737 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трајче Пасинечки, Скопје. (17300) 

Чекови од бр. 5925501 до 5925507, 5925498 и 5925499 
од тековна сметка бр. 11748573 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Јованова Сузана, Ско-
пје. (17322) 

Чек бр. 0190000084157од тековна сметка бр. 0011149 
321 издаден од Комерцијална банка на име Роберт 
Миленкоски, Скопје. (17356) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Драги 
Левковски, Скопје. (16624) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Зафиро-
вска Снежана, Скопје. (16688) 

Работна книшка на име Арсов Борис, Скопје.(16712) 
Работна книшка на име Стевановски Гино, Битола. 
Работна книшка на име Клара Делик, Пробиштип. 
Работна книшка на име Велковски Сашо, ул. "Г 

Петров" бр. 596, Битола. (16870) 
Работна книшка на име Данче Златков, Скопје.16932 
Работна книшка бр. 15559 на име Атус Ајдан, ул. "М. 

Трајчевски"бр.74, Ресен. (16963) 
Работна книшка на име Чучанов К.Перо, с.Ботдан-

ци, Гевгелија. (16987) 
Работна книшка на име Лазаревски Слободан, Ско-

пје. (16996) 
Работна книшка на име Коруноски Влатко, Скопје. 
Работна книшка на име Геортиева Драгица, Скопје. 
Работна книшка на име Николовска Светлана, Ско-

пје. (17032) 
Работна книшка на име Атанасовски Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Исаковска Светлана, Ско-

пје. (17155) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Станков-

ски Војо, н. Илинден, Скопје. (17217) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Беким 

Раими, Скопје. (17277) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓорѓиев-

ска Лидија, Скопје. (17313) 
Работна книшка на име Павлески Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Атанасовски Маријан, Ско-

пје. (17329) 
Работна книшка на име Елми Мемети, с. Милади-

новци, Скопје. (17360) 
Работна книшка на име Зивосовска Билјана, Скопје. 
Работна книшка на име Ристовска Бранкица,Скопје. 
Работна книшка на име Јелена Галевски, Скопје. 
Работна книшка на име Темовски Афет, с. Драчеви-

ца, Скопје. (17366) 
Службена легитимација, издадена од Министерство 

за правда - Скопје на име Ѓорѓиевска Стојна, Скопје. 

Воена книшка издадена од Скопје на име Владица 
Савовски, с. Мршевци, Скопје. (16686) 
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Воена книшка издадена од Скопје на име Димиш-
ковски Наум, ул."Б. Паровиќ" бр. 58, Скопје. (16689) 

Воена книшка на име Здравковски Дејан, ул."25 
Мај" бр. 4, .Кратово. (16761) 

Воена книшка на име Горан Рушановиќ, Скопје. 
Воена книшка на име Лазов Драган, ул. "Благој Го-

рев" К-1 кат 2-18, Велес. (16960) 
Воена книшка на име Стефаноски Мартин, ул. "Б.С. 

Гојчо"бр. 23, Куманово. (16965) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Мурем Бе-

ќир, ул."Диме Мечето" бр. 2, Скопје. (17030) 
Воена книшка на име Костенџоски Горан, Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение на име Исмаиловски 

Идризнеби, с. Батинци, Скопје. (16704) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од Училиште 

за возрасни А. С. "Макаренко" - Скопје на име Зекир 
Наџие, Скопје. (16707) 

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "26 
Јули" Скопје на име Хусеин Фикрие, Скопје. (16709) 

Свидетелство за 8 оддление на име Тренечевска Не-
вена, Берово. (16755) 

Свидетелство на име Магдалена Антевска, Кумано-
во. (16758) 

Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Ерпла Ша-
кири, с. Франгово, Струга. (16765) 

Свидетелства од 4 до 6 одделение на име Рочи Фит-
им, с. Д.Белица, Струга. (16768) 

Свидетелство за 6 одделение на име Блеринда Вин-
ца, Струга. (16772) 

Свидетелство на име Стјанов Емил, Штип. (16775) 
Свидетелство за 8 одделение на име Козаро Штерјо, 

ул."Родњанска" бр. 24, Демир Капија. (16858) 
Свидетелство на име Атанасовски Гоце, Македонска 

Камница, Делчево. (16860) 
Свидетелство на име Али Реџепи, ул. "Единство "бр. 

69, Крива Паланка. (16862) 
Свидетелство за 7 одделение на име Мурати Селви-

је, Струга. (16864) 
Свидетелство на име Сулиман Мемед, с. Карбинци, 

Штип. (16865) 
Свидетелство за 5 одделение на име Крстеска Ната-

ша, с.Латово, Мак. Брод. (16872) 
Свидетелство на име Велимир Трајковски, Тетово. 
Свидетелство за 4 одделение на име Николоски Зве-

здан, Гостивар. (16878) 
Свидетелство на име Фадил Шакири, с.Франгово, 

Струга. (16969) 
Свидетелство за 4 клас, издадено од гимназија на име 

Андонова Луцијана, ул."Ѓ.Петров" бр.121, Радовиш. 

Свидетелство за 8 одделение на име Грабулев Ванче, 
ул."Ј.Сандански" бр.15, Радовиш. (16983) 

Свидетелство за завршено средно образование-гим-
назија на име Андонова Луцијана, ул."Г.Петров" бр. 
121, Радовиш. (16984) 

Свидетелство на име Горгиев Борјан, Штип. (16985) 
Свидетелство за 4 година на име Никовска Маја, 

Гевгелија. (16986) 
Свидетелство на име Цвејоска Габриела, ул."К.Јоси-

фоски" бр. 97, Прилеп. (16990) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јосифоска Лен-

че, с. Битово, Мак. Брод. (16992) 
Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение на име Јосифоска 

Ленче, с. Битово, Мак. Брод. (16993) 
Свидетелство на име Лирим Пајазити, Тетово. 16994 
Свидетелство за 6 одделение на име Незири Хиџаз-

ет, Гостивар. (16995) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дри-

та" на име Хаџиу Мереме, с.Рашче, Скопје. (17350) 
Диплома на име Трпковски Мишко, Демир Капија. 
Диплома на име Стоименова Весна, Штип. (16777) 
Диплома на име Гоце Пријчески, ул. "Беровска" бр. 

33, Прилеп. (16848) 
Диплома Антевски Јовче, ул."Косовска Бригада" бр. 

9А, Куманово. (16861) 
Здравствена книшка на име Акифова Туркијан, Би-

тола. (16869) 
Здравствена книшка на име Ивановска Божна, ул. 

"Дарвинова" бр. 4, Битола. (16871) 
Штедна книшка на име Милка Николова, ул. "Игм-

ан" бр. 34, Кавадарци. (16857) 

Даночна картичка бр. 4030001405811 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ДИ - ХАТЗ, Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030994189582 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име МТС-Сашо и Силвест-
ер ДОО, Скопје. (17283) 

Даночна картичка бр. 403099259226 издадена од Уп-
рава за приходи на име ПППУ СВЕТСКИ ИНВАЛИ-
ДИ, Скопје. (17352) 

Избирачка легитимација издадена од Министерство 
за правда - Скопје на име Спирковски Сашо, бул. "К. 
Рацин" бр. 36, Скопје. (16943) 

Престанува со вршење на занаетчиска дејност на 
име СТД " Фиорели " - Бекир Бејтула, Скопје. (16691) 

Престанува со вршење на дејност од 26-06-2001 годи-
на на име Себати Алил, Скопје. (17330) 

J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на членовите 10, 14, 33 и 35 од Законот 
за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 6/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 9/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ) 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2, Скоп-
је и ВП "Струмички слив, ул. "Љуба Брашнарска" бр. 
5, Струмица. 

1.2. Предмет на набавката: Изградба на браната 
"Маркова Река" со придружни објекти со комплет 
градежно-занаетчиски и монтажни работи. Профилот 
на преградното место на кое се предвидува изградбата 
на браната се наоѓа на околу 7,0 км јужно од Струми-
ца. Браната е камено насипна со централно глинено 
јадро и потпорно тело од нафрлан камен и филтерска 
заштита. Висината на браната над теренот е3 23,0 м, а 
вкупно вградениот материјал е околу 50.000 м3. 

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок на изведба на работите: 2 години. 
1.5. Финансирање: Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство со средствата од продаж-
бата на АД "Македонски телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.7. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е 
во Република Македонија. 

1.8. Секој учесник во претквалификацијата треба 
да има подобност за понудувач на комплетна изведба 
на работите наведени во т. 1.2. 

1.9. Отворање на понудите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок за поднесување на пријавите: заклучно 

20.07.2001 година. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Кон пријавата понудувачот треба да ја прило-

жи следната документација: 
- Претставување за понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс); 
- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
- Годишни финансиски сметки за последните три 

години, оверени од овластен орган или ревизор (услов 
минимум 2 милиони германски марки во денарска 
противвредност, просечно за последните три години); 

- Документ за слободни обртни средства или мож-
ност за добивање на кредитни линии или други финан-
сиски извори; 
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- Име, адреса, телефон-факс за депонентната бан-
ка на понудувачот; 

- Писмено овластување за прибирање или потврду-
вање на одредени податоци од депонентната банка на 
понудувачот; 

- Изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 
процес на ликвидација, потпишана од одговорното лице; 

- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е 
изречена мерка за забрана за вршење на дејноста; 

- Информација за водење на судски спор кој е во 
тек или бил во тек во последните 3 години во кој бил 
вклучен понудувачот, инволвирани страни и износ на 
спорот; 

- Референтна листа за веќе изведени слични објек-
ти со наведена вкупна инвестициона вредност, име на 
инвеститорот, во последните 10 години; 

- Листа на објекти во изведба, со наведена вкупна 
инвестициона вредност, име на инвеститорот; 

- Податоци за кадровска екипираност: редовно 
вработени, искуство, стручност, квалификации, пред-
ложен стручен тим (со референци) за изведување на 
работите и слично; 

- Податоци за механоопременост: машини, бази, 
постројки, опрема по вид, перфоманси и старост; 

- Други информации за кои понудувачот смета де-
ка се битни за своето претставување. 

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или по-
веќе фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во 
т. 3.1; 

- Потпишан и заверен договор за точно наведени 
обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери. 

3.3. Бараната документација (извод од регистраци-
ја на дејноста, документ за бонитет од носителот на 
платниот промет, извештаи за финансиска состојба и 
ревизорски контроли) да се достави во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 
1. Генерални квалификации на понудувачот 5 поени; 
2. Искуство на понудувачот на објекти од 
сличен вид и обем 30 поени; 
3. Финансиски показатели за понудувачот 20 поени; 
4. Искуство, стручност и квалификации на 
работната рака и предложениот стручен 
тим за проектот 20 поени; 
5. Расположива механизација 15 поени; 
6. Тековни проекти 10 поени; 

Вкупно: 100 поени. 
Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 

поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подиг-
нат тендерска документација и достават своја понуда. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
5.1. Пријавата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во повикот. 
5.2. Пријавата се доставува во 1 (еден) оригинален 

примерок кој треба да биде потпишан и заверен од од-
говорно лице на понудувачот. 

5.3. Пријавата и бараната документација се доставу-
ва во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои 
ознака "не отворај" и бројот на јавниот повик, а во сре-
дината на ковертот треба да биде назначен набавува-
чот, неговата точна адреса и истиот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
понудувачот. 

5.4. Пријавата и бараната документација се доставу-
ва преку пошта или со предавање во архивата на Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје, најдоцна до денот 
(20.07.2001 година), назначен за доставување. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Пријавите кои не се пристигната или предаде-

ни во рокот, како и оние кои не се изготвени според 
позициите на повикот нема да бидат разгледани. 

6.2. Пријавите кои не ги содржат бараните податоци 
согласно т. 3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази 
врз вкупната оценка за подобноста на понудувачот. 

6.3. Учеството во претквалификацијата не дава ав-
томатско право за учество на ограничениот повик за 
набавка. 

6.4. Тендерската документација ќе се достави само 
на оние учесници во преквалификацијата, кои ќе би-
дат избрани за подобни, а оние кои нема да бидат из-
брани за подобни немаат право на жалба. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон (02) 134-477, односно во Управата за водосто-
панство во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-89/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ХИДРАУЛИЧЕН ТЕЛЕС-

КОПСКИ БАГЕР-ГАСЕНИЧАР, ЧИСТАЧ НА 
ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-89/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на три хидраулични телескопски багери-
гасеничари, чистачи на трачни транспортери и тоа две 
парчиња за потребите на РЕК "Битола" и едно парче 
за потребите на РЕК "Осломеј". 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничките карактеристики на хидрауличните 

телескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни 
транспортери понудувачите можат да ги подигнат во 
административната зграда на ЈП "Електростопанство 
на Македонија" Скопје, ул."11 Октомври" бр. 9, на де-
вети кат соба бр. 3, тел. 149 126, секој работен ден од 
08:00 до 09:30 часот и за истата е потребно да се упла-
ти износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100- 
601-5012 Ј.П."Е.С.М." Скопје (даночен број 403098912 
8346 депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака 
за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот на хидрауличните телес-
копски багери-гасеничари, чистачи на трачни тран-
спортери. 

3.2. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на Производителот на хидрауличните те-
лескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни 
транспортери. 

3.3. Понудата треба да ги содржи единечната цена, 
како и вкупната цена на целата набавка ( со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки, ако набавката е од странство) на паритет DDP 
магацин на Набавувачот ( РЕК "Битола" и РЕК "Ос-
ломеј") изразена во германски марки, со посебно ис-
кажан данок на додадена вредност. 

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 
друга конвертибилна валута со наведување на соодносот 
со германската марка во моментот на понудувањето. 

Истиот сооднос ќе биде третиран и задржан при 
одлучувањето, договарањето и реализацијата на на-
бавката. 



11 јули 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 52 - Стр. 3593 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и рокот 
на плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

3.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.8. Набавувачот го задржува правото на понудата 

да ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 
3.9. Понудата треба да има рок на важност и тоа 

најмалку 45 дена. 
3.10. Понудите и придружната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик и заверени од овластена организаци-
ја во Р. Македонија. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за цен-
трален регистар, а странските понудувачи согласно 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки. 

- список на главните испораки на стоки во послед-
ните три години со износите, датумите и примачите. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на По-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите документи треба да бидат оригинални 
или заверени копии. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена на чинење 35 
5.2. Квалитет 30 
5.3. Рок на испорака 10 
5.4. Рок и начин на плаќање 20 
5.5. Постпродажни услуги и поддршка 5 
Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 

на Понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", Комисија за јавни набавки, ул."11Октом-
ври"бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.08.2001 година во 11:00 часот, во просториите на ад-
министративната зграда на ЈП "Електростопанство на 
Македонија", на ул."11Октомври" бр.9, Скопје во при-
суство на овластените претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, не се изработени според барањата на От-
ворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик, не-
ма да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Од-
лука бр. 02-3914/1 од 03.07.2001 година, Комисијата за 
јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија - подрачна единица Гевгелија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 1-2001 е Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна едини-
ца Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 124, Гевгелија. 

Предмет на јавниот повик бр. 1/2001 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавката 
за прибирање на понуди за изведба на следниот објект 
на ул. "Сава Михајлов" бб, Гевгелија: 

1. Станбен објект Л3 блок 1 и 2. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност со седиште во Република Ма-
кедонија. 

Набавката е делива. 
Отворање на пријавите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите. 
Содржина на повикот. 
Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на 

јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни 
набавки); 

- Расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализирање на набавката; 

- Организациона поставеност; 
- Референтна листа за веќе изедени станбено-де-

ловни објекти со наведена вкупна инвестициона вред-
ност со мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите; 

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со 
наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвес-
титорот како и мислење на инвеститорот за квалите-
тот и навременото изведување на работите; 

- Искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката; 

- Список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката; 

- Предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи со нивно именување; 

- За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач како и до-
говор за заеднички настап; 

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган, во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење деј-
ност. 

2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик 
како и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

- Извод од регистрација на дејност. 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведена во 

точка 2; 
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- Потпишан и заверен договор за точно наведените 
обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери; 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворање" како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

- Документацијата се доставува до набавувачот 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија - Подрачна 
единица Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 124, 1480 
Гевгелија, со назнака за Комисија за јавни набавки, 
препорачано по пошта, или со предавање во архивата 
на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае десет дена (согласно 
член 14 од Законот за јавни набавки). 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

И С П Р А В К А 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за правда, објавува 

ИСПРАВКА НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 14/2001 
ОБЈАВЕН ВО "УТРИНСКИ ВЕСНИК" ОД 26.06.2001 
ГОДИНА И "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БР. 48/01 

ОД 26.06.2001 ГОДИНА ЗА НАБАВКА НА ИНФОР-
МАТИЧКА ОПРЕМА - ПЕЧАТАРИ 

Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
правда во врска со Отворениот повик бр. 14/2001 за 
набавка на Информатичка опрема - печатари објавен 
во "Утрински весник" од 26.06.2001 година и "Служ-
бен весник на РМ" бр. 48/01 од 26.06.2001 година, врши 
исправка во однос на: 

точка III потточка 3.1. од предметот на набавката, 
така што кај количината наместо 62 (шеесет и две) 
парчиња, треба да стои 50 (педесет) парчиња; 

точка III потточка 3.2. од предметот на набавката, 
така што алинејата 8 (излезни прегради за испечатени 
материјали 5 минимум) се брише; 

точка III потточка 3.2. од предметот на набавката, 
така што кај количината наместо 55 (педесет и пет) 
парчиња, треба да стои 45 (четириесет и пет) парчи-
ња; 

Комисиј а за ј авни набавки 

О Б Ј А В А 

Во согласност со член 10 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување (" Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97 
и 24/2000), Државниот завод за статистика го објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ЈУНИ 2001 ГОДИНА 

Движењето на трошоците на животот во Републи-
ка Македонија во првото полугодие од 2001 година 

(периодот: јануари - јуни 2001 година) во однос на вто-
рото полугодие од 2000 година (периодот: јули - де-
кември 2000 година) изнесува 4,5%. 

Директор, 
Благица Новевска, с.р. 
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1042. Решение за утврдување на предметите кои 
може да се увезат без плаќање на царина 3567 

1043. Решение за утврдување на предметите кои 
може да се увезат без плаќање на царина 3570 

1044. Решение за разрешување од должноста 
директор на ЈП за стопанисување со шу-
ми "Македонски шуми"-Скопје 3570 

1045. Решение за именување директор на ЈП за 
стопанисување со шуми "Македонски 
шуми"-Скопје 3570 

1046. Наредба за забрана на употреба на про-
теини по потекло од животни во исхрана 
на домашните животни 3570 

1047. Одлука од Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 58/2001 од 27 јуни 2001 
година 3571 
Исправка на Законот за платниот промет. 3571 
Исправка на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за персонални-
от данок на доход 3571 
Исправка на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за акцизите 3572 
Исправка на Упатството за начинот и 
постапката за спроведување на Законот 
за данок на финансиски трансакции 3572 
Исправка на Одлуката за држење на де-
визи во депозит 3572 
Исправка на Одлуката за утврдување на 
висината за учеството на осигурените ли-
ца во вкупните трошоци на здравствени-
те услуги и лековите 3572 
Објава за движењето на трошоците на 
животот во Република Македонија за ме-
сец јуни 2001 година 3594 

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