
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 31 јули 2002 
Скопје 

Број 63                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
999. 
Врз основа на член 36 точка 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ОД СТОКОВИОТ КРЕДИТ НА РЕПУБЛИКА 

ИТАЛИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за условите и критериумите за корис-

тење на средствата од Стоковиот кредит на Република 
Италија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/99), член 5 се менува и гласи: 

�Висината на средствата по одделен инвестиционен 
проект за намените од член 3 може да изнесува макси-
мум до 2.000.000 евра во денарска противвредност�.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
      Бр. 23-3826/1                      Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1000. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 9/97) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2002 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДО-
СТОПАНСТВО �ГЕВГЕЛИСКО ВАЛАНДОВСКО 

ПОЛЕ� - ГЕВГЕЛИЈА  
Член 1 

Се основа Јавно претпријатие за водостопанство 
�Гевгелиско Валандовско Поле�-Гевгелија. 
Скратен назив на претпријатието гласи: ЈПВ �Гев-

гелиско Валандовско Поле�-Гевгелија. 
Седиштето на ЈПВ �Гевгелиско Валандовско По-

ле�-Гевгелија е во Гевгелија.  
Член 2 

ЈПВ �Гевгелиско Валандовско Поле�-Гевгелија ќе 
ги врши следните дејности: 

01.41/1 Искористување на водите за земјоделството 
14.21 Вадење на чакал и песок 
40.10/1 Производство на хидроелектрична енергија 
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на 

вода за пиење и прехранбена вода 
45.24 Изградба на хидроградежни објекти 
74.20/2 Проектирање 
74.20/3 Инженеринг. 

Член 3 
Средствата за основање на ЈПВ �Гевгелиско Валан-

довско Поле�-Гевгелија се средствата на ВП �Повар-

дарје�-Гевгелија и средствата на Работната единица 
�Наводнување� на АД �Анска Река�-Валандово. 

Член 4 
Органи на ЈПВ �Гевгелиско Валандовско Поле�-

Гевгелија се: Управен одбор, Одбор за контрола на ма-
теријално финансиското работење и директор. 
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и 

работата на органите на ЈПВ �Гевгелиско Валандовско 
Поле�-Гевгелија, како и другите работи од неговиот 
делокруг ќе се уредат со Статутот. 

 
Член 5 

За вршител на должноста директор на ЈПВ �Гевге-
лиско Валандовско Поле�-Гевгелија се именува Џоко 
Караризов. 

Член 6 
Именувањето на членови на Управниот одбор, Од-

борот за контрола на материјално-финансиското рабо-
тење, директорот и донесувањето на Статут ќе се извр-
ши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

Член 7 
Работниците на ВП �Повардарје�-Гевгелија и ра-

ботниците од Работната единица �Наводнување� на АД 
�Анска Река�-Валандово се преземаат во ЈПВ �Гевге-
лиско Валандовско Поле�-Гевгелија врз основа на при-
падноста во процесот на работа. 

 
Член 8 

До конституирањето на ЈПВ �Гевгелиско Валандов-
ско Поле�-Гевгелија, ќе се применуваат општите акти 
на ВП �Повардарје�-Гевгелија. 

 
Член 9 

ЈПВ �Гевгелиско Валандовско Поле�-Гевгелија ќе 
се регистрира во трговскиот регистар во рок од 40 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
Со регистрирањето на ЈПВ �Гевгелиско Валандов-

ско Поле�-Гевгелија во трговскиот регистар ќе се из-
брише од трговскиот регистар ВП �Повардарје�-Гевге-
лија. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
      Бр. 23-3703/1                      Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1001. 
Врз основа на член 136 став 1 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000) и член 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ЈАВНО ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 
Член 1 
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Во Одлуката за основање Јавно водостопанско 
претпријатие (�Службен весник на РМ � бр. 22/98, 
66/01, 90/01 и 39/2002) во членот 4 став 1 точката 11 и во 
ставот 2 точката 4 се бришат. 

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

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

 
      Бр. 23-3703/2                      Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1002. 
Врз основа на член 36 точка 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и член 7 од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 
година (�Службен весник на РМ� бр. 106/2001), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 23 
јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ  
БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 

 
Член 1 

Од Буџетот на Министерството за транспорт и вр-
ски од потставка 472112 се прераспределуваат средства 
во износ од 30.000.000,00 (триесет милиони денари) на 
Агенцијата за млади и спорт. Средствата се прераспре-
делуваат од жиро сметката на Министерството за тран-
спорт и врски 130010025663718-Програма 11. 

 
Член 2 

Средствата се прераспределуваат на Агенцијата за 
млади и спорт, на жиро сметка 161011522963716-Прог-
рама 12-Спорт, потставка 467121. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
      Бр. 23-3625/2                      Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1003. 
Врз основа на член 27 став 7 и член 77 став 3 од За-

конот за минералните суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 18/99), министерот за еко-
номија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ 
ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 
ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГЕ-
ОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА, ОДНОСНО РУДАР-
СКИ ПРОЕКТИ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ  

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за полагање на испит за добивање на лиценца за 
изработка на проекти за геолошки истражувања и за 
изработка на рударски проекти, Програмата за полага-
ње на испитите за добивање на лиценца за изработка на 
проекти за геолошки истражувања, односно рударски 
проекти и висината на трошоците за полагање на испи-
тот. 

Програмата за полагање на испитите за добивање 
на лиценца за изработка на проекти за геолошки истра-
жувања, односно рударски проекти е составен дел на 
овој правилник. 

Член 2 
За полагање на испитот за добивање лиценца за из-

работка на проекти за геолошки истражувања и за из-
работка на рударски проекти со пријавата кандидатите 
треба да достават и доказ за стекнат VII степен на гео-
лошки, односно рударски факултет и за најмалку три 
години работно искуство. 

 
Член 3 

Испитот се полага пред Комисија на Министерство-
то за економија составена од пет члена и тоа: двајца од 
редот на стручни работници од областа на геологијата, 
односно рударството и тројца претставници од Минис-
терството за економија избрани за период од 4 години. 
Комисијата ја свикува претседателот на Комисијата 

кој ги закажува испитите, според поднесените барања 
за добивање на лиценца и ја координира работата око-
лу полагањето на испитите. 
За работата на Комисијата се води записник. 
 

Член 4 
Административните работи за спроведување на ис-

питот ги врши секретарот на Комисијата, кој истовре-
мено ги изготвува и чува крајните документи опреде-
лени во членот 10 на овој правилник. 

 
Член 5 

Кандидатите за полагање на испитот поднесуваат 
барања до Комисијата. 
Со барањето за полагање на испитот се поднесува: 
- оверен препис од дипломата за завршен факултет 

или повисок степен на образование; 
- доказ дека има најмалку три години работно иску-

ство во струката; 
- доказ за платен надоместок за полагање на испи-

тот. 
Член 6 

Комисијата ги разгледува пријавите, при што пис-
мено констатира кои кандидати ги исполнуваат усло-
вите за полагање на испитот. Кандидатите се известу-
ваат еден месец пред одржувањето на испитот, за тер-
минот и местото за полагање на испитот и за трошоци-
те за надоместокот на испитот. 
За полагањето на испитот кандидатот плаќа надо-

месток во износ од 5.000,00 денари. 
 

Член 7 
Прашањата за тестирањето и испитувањето на кан-

дидатите ги определува Комисијата. 
 

Член 8 
Испитот се состои од теоретски и практичен дел. 
Теоретскиот дел од испитот кандидатот го полага 

со тестирање усмено или писмено. 
Практичниот дел се состои во писмено изработена 

тема со текстуален и графички дел и одбрана на истата. 
Резултатите од испитот Комисијата ги констатира 

со �положи� или �не положи�. 
Доколку кандидатот не положи некој дел од испи-

тот има право на повторно полагање на неположениот 
дел. 

Член 9 
За положениот испит на кандидатот Комисијата му 

издава лиценца за стекнување на право на изработка на 
проекти за геолошки истражувања или лиценца за из-
работка на рударски проекти. 

 
Член 10 

За постапката на спроведувањето на испитот се води 
документација која се состои од: регистар на пријавени-
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те кандидати, кандидатите кои го положиле или не го 
положиле испитот, досието на пријавените кандидати со 
прилозите на документацијата, книга за записници за ре-
зултатите од испитот и регистар на издадени лиценци. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 15-3651/3                                Министер, 

18 јули 2002 година                   м-р Бесник Фетаи, с.р. 
       Скопје 

 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОД 
ОБЛАСТА НА РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА 
 
1. Познавање на законската легислатива. 
Кандидатите треба да имаат познавање од следните 

закони, правилници и други нормативни прописи: 
- Закон за минерални суровини (�Службен весник 

на Република Македонија� бр. 18/99); 
- Закон за техничка инспекција (�Службен весник 

на Република Македонија� бр. 48/99); 
- Закон за концесија (�Службен весник на Републи-

ка Македонија� бр. 25/2002); 
- Закон за заштита и унапредување на животната 

средина и природата (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 51/2000); 

- Закон за заштита од експлозивни материи (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 4/78, 10/78, 
51/88, 36/91 и 12/93); 

- Закон за промет на експлозивни материи (�Служ-
бен лист на СФРЈ� бр. 30/85, 6/89 и 53/91, �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 12/93 и 31/93); 

- Закон за заштита при работа (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 18/98); 

- Закон за водите (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 4/98); 

- Закон за класификација на водите (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 9/84); 

- Закон за заштита од пожари (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 43/86, 37/87, 51/88 и 36/90); 

- Правилник за класификација и категоризација 
на резервите на цврсти минерални суровини и за во-
дење евиденција за нив (�Службен лист на СФРЈ� 
бр. 53/79);  

- Правилник за техничките нормативи за подземна 
експлоатација на металични и неметалични минерални 
суровини (�Службен лист на СФРЈ� бр. 24/91);  

- Правилник за техничките нормативи при ракува-
ње со експлозивни средства и минирање во рударство-
то (�Службен лист на СФРЈ� бр. 26/88 и 63/88);  

- Правилник за техничките нормативи при изградба 
на јамски магазини за експлозивни средства во рудни-
ците со подземна експлоатација на минерални сурови-
ни (�Службен лист на СФРЈ� бр. 12/88);  

- Правилник за техничките нормативи при превозот 
на луѓе и материјал по окната на рудниците (�Службен 
лист на СФРЈ� бр. 4/80, 12/85, 35/87 и 51/88);  

- Правилник за техничките нормативи при превозот 
на луѓе во рудниците со подземна експлоатација на ме-
тални минерални суровини во хоризонтални и коси 
простории (�Службен лист на СФРЈ� бр. 34/89);  

- Правилник за техничките нормативи за превоз со 
транспортни траки во рударството (�Службен лист на 
СФРЈ� бр. 5/73, 12/74, 4/86 и 4/89);  

- Правилник за техничките нормативи за подготву-
вање на минерални суровини-руди на обоени метали 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 36/79);  

- Правилник за техничките нормативи за машини со 
дизел-мотори што се користат при подземни рударски 

работи во неметански јами (�Службен лист на СФРЈ� 
бр. 66/78);  

- Правилник за техничките нормативи за површин-
ска експлоатација на минерални суровини (�Службен 
лист на СФРЈ� бр. 4/86, 62/87); 

- Правилник за техничките нормативи за површин-
ска експлоатација на архитектонско - градежен камен 
(украсен камен), технички камен, чакал и песок и за 
преработка на архитектонско - градежен камен (�Служ-
бен лист на СФРЈ� бр. 11/86);  

- Правилник за мерките и нормативите за заштита 
при работа на орудијата за работа (�Службен лист на 
СФРЈ� бр. 18/91);  

- Правилник за техничките нормативи за дигалки 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 65/91);  

- Правилник за периодичните испитувања на оруди-
јата за работа и уредите, хемиските и биолошките 
штетности и микроклимата (�Службен лист на СФРЈ� 
бр. 26/67);  

- Правилник за техничките нормативи за електрич-
ни построенија и уреди во рударството со површинска 
експлоатација на минерални суровини (�Службен лист 
на СФРЈ� бр. 66/87); 

- Правилник за техничките нормативи за електрич-
ни построенија и уреди во рудниците со подземна екс-
плоатација (�Службен лист на СФРЈ� бр. 21/88, 90/91);  

- Правилник за техничките нормативи за подземна 
експлоатација на јаглен (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
4/89);  

- Правилник за техничките прописи на громобран 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 13/78);  

- Правилник за технички нормативи за заштита од 
статички електрицитет (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
62/73);  

- Правилник за максимално дозволените концентра-
ции и количества и за други штетни материи што мо-
жат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на 
загадување (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/90). 

2. Темите од стручно практичниот дел на испитот 
ги предлагаат кандидатите од областа за која сакаат да 
добијат лиценца. 
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Член 3  
Во Министерството за образование и наука извршу-

вањето на задачите од делокруг на Одборот за акреди-
тација го врши Одделението за акредитација и евалуа-
ција (во натамошниот текст: Одделение). 

 
 
 
 

Член 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

Одделението го сочинуваат раководител, советник 
и административен работник. 

 
Член 5 

Во вршењето на стручните работи на Одборот за 
акредитација учествуваат и други стручни работници 
на Министерството за образование и наука од Одделе-
нието за нормативно правна дејност во образованието 
и науката и од Одделението за планирање на дејноста 
на финансирањето во високото образование. 

 
Член 6 

Раководителот на Одделението го раководи, орга-
низира, насочува, координира и контролира извршува-
њето на стручните и административните работи за Од-
борот за акредитација; непосредно комуницира со 
претседателот на Одборот за акредитација; пренесува 
инструкции и ги спроведува дадените насоки од прет-
седателот на Одборот за акредитација и дава соодветни 
упатства за работа од надлежност на Одборот; предла-
га план и концепт за работа на Одделението и се грижи 
за негово реализирање; остварува редовни контакти со 
соодветните раководители на одделенија, кои учеству-
ваат во реализирањето на стручните работи на Одборот 
за акредитација. 

Член 7 
Стручниот работник во Одделението води и изгот-

вува записник на седницата на Одборот за акредитаци-
ја и на експертските комисии; непосредно комуницира 
со членовите на Одборот и барателите на акредитација-
та за работи од свој делокруг; дава мислења по доста-
вените проекти за акредитација на високообразовните 
установи и за вршење високообразовна дејност на ви-
сокообразовните установи и на научните институти; 
изготвува извештај за работата на Одборот за акреди-
тација; ги следи резултатите од евалуацијата преку 
доставените извештаи за евалуација, како и други соод-
ветни задачи што ќе му ги довери раководителот на 
Одделението. 

1004. 
Врз основа на член 27 став 6 од Законот за високото 

образование, претседателот на Одборот за акредитаци-
ја на високото образование и министерот за образова-
ние и наука (во натамошниот текст: учесници во дого-
ворот), склучуваат 

Член 8 
Административниот работник во Одделението вр-

ши прием на доставените барања за акредитација; води 
евиденција и проверка на доставената документација 
кон барањата; ги подготвува седниците на Одборот за 
акредитација, пишува покани за седници на Одборот, 
комуницира со членовите на Одборот за свикување на 
седниците, ги врши техничките работи за седниците на 
Одборот, како и други соодветни задачи што ќе му ги 
довери раководителот на Одделението. 

 
Д О Г О В О Р 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ, АДМИ-
НИСТРАТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ 

НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
  

Член 9 Член 1 
Раководителот и соодветниот стручен работник од 

Одделението за нормативно правна дејност од Минис-
терството за образование и наука, во рамките на своја-
та надлежност од областа на нормативно правните ра-
боти во високото образование, ги вршат нормативно 
правните работи на Одборот за акредитација и тоа: из-
готвување решенија, давање мислења за законската 
усогласеност на проекти, договори, одлуки, решенија и 
други акти и документи; подготвување решенија за ак-
редитација и други правни акти од делокруг на работа 
на Одборот. 

Со Договорот за начинот на вршење на стручните, 
административните и финансиските работи на Одборот 
за акредитација учесниците во договорот се сложуваат 
да ги уредат структурата, задачите и организацијата на 
работа на администрацијата во вршењето на стручните, 
административните и финансиските работи на Одборот 
за акредитација. 

 
II. СТРУКТУРАТА И ЗАДАЧИТЕ НА 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА 
 

Член 10 Член 2 
Раководителот и соодветниот стручен работник од 

Министерството за образование и наука од областа на 
финансиските работи во високото образование во рам-
ките на својата надлежност, ги вршат финансиските ра-
боти на Одборот за акредитација: планирање на средс-

Стручните, административните и финансиските ра-
боти на Одборот за акредитација ги вршат стручни и 
административни работници од Министерството за об-
разование и наука. 
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твата за работа на Одборот во буџетот за тековната го-
дина; обезбедување целосна финансиска услуга за фи-
нансиското работење на Одборот; оформување на сите 
документи за сметките на Одборот; водење, чување и 
давање отчет за финансиските работи на Одборот. 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА 

РАБОТА  
Член 11 

Административниот работник од член 8 на овој до-
говор врши прием на доставените барања за акредита-
ција и ја проверува доставената документација. 

 
Член 12 

По извршениот прием, доставените барања и доку-
ментацијата се заведуваат во деловодна книга и се еви-
дентираат во интерна книга, според видот на барањата 
за акредитација за нови високообразовни установи и за 
нови студиски програми на високообразовни установи, 
односно научни институти.  

Член 13 
Заведените барања се доставуваат до раководителот 

на Одделението, кој го проучува барањето и го распре-
делува проектот, односно соодветниот материјал на 
разгледување и мислење до соодветните стручни ра-
ботници во Одделението, односно до соодветните ра-
ководители на одделенија со соодветни инструкции за 
писмена елаборација, рок за исполнување, датум и пот-
пис. 

Член 14 
Елаборацијата во писмена форма со датум и потпис 

се доставува до раководителот на Одделението, кој ги 
доставува до претседателот на Одборот за акредитаци-
ја, за подготовка на седниците на Одборот. 

 
Член 15 

По добиена согласност од претседателот на Одбо-
рот, договорот за дневниот ред и материјалите за на-
редната седница на одборот, административниот ра-
ботник во Одделението ја подготвува седницата на Од-
борот-покана за седница со соодветен дневен ред, за-
писник и материјали потребни за работа на седницата и 
ги доставува до членовите на Одборот. 

 
Член 16 

На седниците на Одборот за акредитација присус-
твуваат раководителот на Одделението и стручниот ра-
ботник во Одделението. 
По барање на претседателот на Одборот за акреди-

тација, може да се повикаат и други стручни работници 
од Министерството за образование и наука, кои соглас-
но овој договор ги вршат стручните работи на Одборот 
за акредитација. 

Член 17 
Излезните документи на Одборот за акредитација 

се составуваат во три примероци, првиот примерок за 
странката, вториот за претседателот на Одборот и тре-
тиот за архивата. 

Член 18 
Излезниот документ (решение за акредитација и 

други документи го потпишува претседателот на Одбо-
рот за акредитација. 
На првиот примерок се потпишува само претседа-

телот на Одборот за акредитација. 
Вториот, односно третиот примерок од левата стра-

на ги содржи иницијалите и потписот на извршителот 
кој го подготвува документот и потпис на раководите-
лот на Одделението, а од десната страна потписот на 
претседателот на Одборот за акредитација. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

Овој договор се склучува за време од четири години. 

 
Член 20 

По барање на еден од учесниците во Договорот мо-
же да се предложи изменување и дополнување на овој 
договор. 

Член 21 
Овој договор се регистрира во Министерството за 

образование и наука и се објавува во �Службен весник 
на Република Македонија�. 

 
Член 22 

Овој договор влегува во сила со денот на објавува-
њето.  

      Претседател                    Министер 
на Одборот за акредитација,      за образование и наука, 
Тито Беличанец, с.р.           Ненад Новковски, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР  
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 45/2002 од  04.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009613?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство и услуги Пипо Компани увоз-извоз ДОО-
ЕЛ с. Мокриево бр. 218, Ново Село. 
Единствен содружник во друштвото е Стојчев Јон-

че с. Мокриево бр. 218, Ново Село.  Основна главница 
на друштвото е 2.550 евра или 155.500,00 денари. 
Дејности: 01.12, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.13/1, 15.93, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.47, 52.62, 52.26, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.43, 51.54, 51.53, 51.55, 51.66, 51.70, 53.35, 50.30/1, 
50.40/1, 51.57, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 20.10, 20.40, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи,  ма-
лограничен промет со Бугарија и Грција, меѓународен 
превоз на стоки во патничкиот сообраќај, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови, коми-
сиона продажба, застапување на странски фирми, вр-
шење на работи  во посредување во надворешниот  тр-
говски промет, меѓународна шпедиција и посредување.  
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со цело-
купниот свој имот. 
Управител со неограничени овластувања е лицето 

Стојчев Јонче од с. Мокриево бр. 218, Ново Село, 
Струмица. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.  

45/2002.                                                                    (10005)          
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 41/2002 од  04.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009609?-3-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и транспорт Котел-транс ДОО 
Зрновци. 
Содружници: Коќев Јордан од Кочани  и Коќева 

Славица од Кочани. 
Дејности: 15.87, 15.91, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 

17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 21.23, 21.25, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.16, 51.17, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 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, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
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51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните држави,  реекспорт, меѓуна-
роден транспорт и шпедиција, посредување, застапува-
ње, продажба на стоки од консигнациони складови,  
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународен транспорт на стоки и патници, коми-
сиони работи од областа на прометот со стоки и сооб-
раќај. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и  за своја сметка со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот-
потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот промет е Јордан Коќев 
од Кочани, управител со неограничени овластувања во 
застапувањето. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.  

41/2002.                                                                    (10006)          
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските кон 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. ___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 39/2002 од  04.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009607?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за трго-
вија, транспорт, производство и услуги СИГ Компани 
ДОО увоз-извоз Конче. 
Основачи: Ило Донев од Конче, Ѓоргиев Горге и 

Стефанов Стојче од Лубница-Конче. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
05.01, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.11, 15.13, 15.31, 
15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/1, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 
22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 
28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 
36.51, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.70, 
74.40, 74.81, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20, 74.20/2, 
74.20/3, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, 15.33, 15.41, 15.42, 15.61, 15.82/1, 15.82/2, 
15.85, 15.87, 15.89, 36.15, 45.23, 45.45, 45.50, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз 
на стоки и патници во меѓународен транспорт,  ме-
ѓународна шпедиција и складирање на стоки, аген-
циски услуги во транспортот, продажба на стоки на 
консигнациони складишта, реекспорт, застапување 
на странска фирма, малограничен промет. 
Со неограничени овластувања, со сиот свој имот. 

Ило Донев управител без ограничување.  
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.  

39/2002.                                                                    (10008)          
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 499/2002 од 28.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 002149, ја запиша во трговскиот ре-___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 23/2002 од  30.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009591?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица, производ-
ство, трговија и услуги Едитекс увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица, ул. �Гоце Делчев� бр. 62. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.41/1, 

01.41/2, 01.30, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.30, 17.40/1, 17.51, 17.52, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 19.10, 19.20, 19.30, 51.13, 
51.16, 51.17, 51.23, 51.24, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.57, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.47, 52.62, 52.63, 52.50, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, 
застапување странски фирми, меѓународна шпедиција,  
комисиона продажба. 

Единствен содружник на друштвото е АД Конфек-
ција и трикотажа Единство Струмица ул. �Гоце Дел-
чев� бр. 62. Управител и застапник на друштвото е ли-
цето Пандев Ристо од Струмица со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.  

23/2002.                                                                    (10009)          
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 380/2002 од 20.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 003193, го запиша во трговскиот ре-
гистар проширувањето на дејност на Друштвото за 
производство и трговија на камен, градежни материја-
ли и метални производи Петрески Тони УКРАСЕН 
КАМЕН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, нас. Точила I 
Ц2/5. 
Се врши проширување на дејноста во друштвото со 

следните нови дејности: 10.20, 10.30, 14.11, 14.12, 
14.13, 14.22, 14.50, 26.40, 26.63, 26.64, 26.66, 26.81, 
26.82/2, 28.11, 28.12, 45.12, 45.21/2, 45.23, 45.25, 45.43, 
45.45, 63.11, 71.32, 65.12/3. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

380/2002.                                                             (11088) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 401/2002 од 12.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 003027, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за тури-
зам Маркони ДОО и др. ВИО МАРК увоз-извоз Св. На-
ум, Охрид ДОО. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

на друштвото. 
Се брише Митревски Љупчо-управител со неогра-

ничени овластувања, а се запишува Лазески Атанас од 
с. Лапово, Македонски Брод-управител со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

401/2002.                                                             (11091) 
___________ 
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гистар промената на називот и бришење на Трговското 
радиодифузно друштво Кабловска телевизија МОБИ 
ДОО Битола, ул. �Маршал Тито� бр. 76, Битола. 
Се врши промена на називот на друштвото од: 

Друштво за производство, трговија и услуги, Жанжа-
нина и Ѓорѓи, МОБИ-Битола ДОО, ул. �Маршал Тито� 
бр. 76, Битола во: Трговско радиодифузно друштво 
Кабловска телевизија МОБИ ДОО Битола, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 76, Битола. 
Се бришат досегашните дејности: 22.31, 22.32, 

22.33, 31.30, 32.20, 32.30, 33.20, 51.18, 51.19, 51.43, 
52.45, 71.34, 74.40.  
Се запишува: 64.20-телекомуникација. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

499/2002.                                                             (11097) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 82/2002 од 26.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-14, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на Државното средно 
земјоделско училиште �Кузман Шапкарев� Битола. 
Му престанува овластувањето за застапување на 

лицето Рашајковски Живко и се брише од судскиот ре-
гистар. 
Лице овластено за застапување е Јошевски Славе-

директор. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

82/2002.                                                             (11098) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд - Ресен, под Рег. бр. Згф. 6/02 се 
запишува Здружение на граѓани со назив Ракометен 
клуб �Младост� - Ресен. 
Здружението има за цел: развој и афирмација на ра-

кометниот спорт во општината и пошироко од неа, по-
мага, иницира и спроведува систематско физичко вос-
питување на своите членови и други заинтересирани 
граѓани, организира спортски натпревари, формира 
натпреварувачка екипа која ќе се натпреварува во пос-
тојниот систем на натпревари, воспоставува и одржува 
соработка со другите спортски клубови, разгледува 
можности за здружување со разни сојузи на спортисти 
и од други спортови.   
Седиштето на клубот се наоѓа во Ресен на ул. �Ми-

те Богоевски�бб. Лице овластено за застапување на 
клубот е Нане Ѓорѓиевски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен.                            (21056) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции, под реден број 26 за 2002 година се запишува 
Здружението на одгледувачи на печурки во Малешеви-
јата ЗОП-Малеш од Берово, кое е основано заради ос-
тварување и усогласување на своите интереси и заради 
вршење на дејности и активности со цел за развивање, 
одгледување и подобрување на производството на пе-
чурки, со стручна, образовна и економска, логистичка 
и еколошка едукација, за развивање на печуркарството 
во Малешевијата воопшто. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штините Берово и Пехчево, а неговото седиште се нао-
ѓа на ул. �Задарска� бр. 47, Берово. 
Од Основниот суд во Берово.                          (21057) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци под реден бр. 
Рег. Згф. бр. 58/99 се врши измена во решението под 
т.1 така што: се брише �Организација на жени Кавадар-
ци со скратенка ОЖК�, а се запишува �Организација на 
жени �Визија� - Кавадарци со кратенка ОЖВК�. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (21373) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1347 се запишува здружението на граѓани 
Невладина хуманитарна организација �ТВОРЕШТВО 
И МОЌ�, со седиште во Скопје на ул. �Жорж Бизе� бр. 
24. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Томислав Кожаровски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на зајакнување на соработка и разбирање поме-
ѓу јавноста и полицијата во Република Македонија во 
сузбивањето на криминалитетот, спроведување на ши-
роко организиран систем, превентивни мерки, општото 
подобрување на животните услови, културното ниво и 
подигањето на општествената свест во ограничување 
на криминалитетот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 05.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21374) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1357 се запишува Фонд на Холокаустот 
на Евреите од Македонија, со скратено име ФЕМ, со 
седиште во Скопје на ул. �Борка Талески� бр. 24. 
Фондацијата на Холокаустот на Евреите од Македо-

нија е основан согласно Законот за денационализација 
и е утврдено својство на правно лице согласно член 68 
од истиот закон. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21375) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под  Рег. број 1349 се запишува здружението на граѓа-
ни  Планинарски спортски клуб �КАЊОН СПОРТ�, со 
седиште во Скопје на ул. �Миле Поп Јорданов� бр. 69. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Лазар Митровски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на активности во организираното планирање со 
освојување на планински врвови. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 11.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21376) 

___________ 
   
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под  Рег. број 1350 се запишува здружението на граѓа-
ни  Асоцијација �КАРТАТА НА РИГАС� со скратено 
име �КАРТАТА НА РИГАС� , со седиште во Скопје на 
ул. �Маршал Тито� бб, Дом на АРМ. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Весна Таковска од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на обединување на балканските земји и народи 
на полето на економијата, културата, политиката, 
афирмација на глобалната комуникација и толеранција. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 15.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21377) 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под  Рег. број 1354 се запишува здружението на граѓа-
ни  Здружение на граѓани за културно уметнички деј-
ности ТЕАТАР-МАКЕДОНИЈА, со скратено име ТЕА-
ТАР-МАКЕДОНИЈА, со седиште во Скопје на ул. 
�Стокхолмска� бр. 9/3-6. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Мите Грозданов од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на подготвување на театарски претстави, нивно 
организирање и изведување на јавна сцена. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 17.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21378) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под  Рег. број 1346 се запишува здружението на граѓа-
ни  Спортско друштво СПОРТ ЛАИФ, со седиште во 
Скопје на ул. �Серска� бр. 18. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Зоран Стерјоски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на фудбалска, кошаркарска и 
ракометна школа за пионери, јуниори и младинци како 
и организирање на спортски приредби, домашни и ме-
ѓународни средби и турнири. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 05.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21379) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под  Рег. број 1345 се запишува здружението на граѓа-
ни  Хуманитарно здружение САВА Скопје, со скратено 
име САВА Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Вељко 
Влаховиќ� бр. 31/3-2а. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Топузовски Митре од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на методичен и континуиран пристап и борба 
против гладот во светот и преземање приоритетни за-
дачи во таа смисла, помагање на стари и изнемоштени 
лица и напуштени деца, помош на инвалидизирани ли-
ца и други хуманитарни дејности. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 05.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21380) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 230/02 од 24.07.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги �АТ ПРОМЕТ� Тони ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. �Хо Ши Мин� бр. 
187-Б, со жиро сметка 40100-601-381175 и регистарска 
влошка 02008628?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �АТ ПРО-
МЕТ� Тони ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од  регистарот кој го води Основниот  суд Скоп-
је I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (21001) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3045/2002 од 20.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034234?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за транспорт и шпедиција УНА ШПЕД ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. �Петко Јанчевски� бр. 49 а. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Балиќ На-

џарија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3045/2002.                                                     (19764) 
___________ 

    
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2735/2002 од 20.5.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033220?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на ДООЕЛ Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ПРОФЕСИОНАЛ, Мазлум, ДО-
ОЕЛ Експорт-Импорт Скопје, ул. �2-ра Македонска 
Бригада� бр. 24/3. 
За ликвидатор се запишува Борис Неделков и се за-

пишува престанок со работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2735/2002.                                                     (19765) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3704/2002 од 25.6.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032163?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за промет, услуги и 
интернет кафе ТА-МИ Тања ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Ѓорѓи Сугаре� бр. 8/5-2, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Татјана Трајковска и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3704/2002.                                                     (19766) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3405/2002 од 13.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023529?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија, производство и услуги ГЕ-
НЕКС КРИСТАЛ Гоце ДООЕЛ увоз извоз Скопје, ул. 
�Кукушка� бр. 11, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот и престанок со работа 

на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и ус-
луги ГЕНЕКС КРИСТАЛ Гоце ДООЕЛ увоз извоз 
Скопје, ул. �Кукушка� бр. 11, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3405/2002.                                                     (19767) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3559/2002 од 3.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02030454?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот сo работа на Трговско-
то друштво на големо и мало, увоз извоз МАК СИРО-
ВИНА Маријан ДООЕЛ Скопје, ул. �Новопроектира-
на� бб Сервисна зона - југ Кисела Вода. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговско друштво на големо и мало увоз извоз 
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МАК СИРОВИНА Маријан ДООЕЛ Скопје, ул. �Но-
вопроектирана� бб Сервисна зона југ, Кисела Вода. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3559/2002.                                                     (19768) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3568/2002 од 4.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02015670?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за трговија, туризам и услуги ЈЕТОНКОМЕРЦ Агим 
ДООЕЛ експорт импорт с. Лојане, Липково. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, трговија, туризам и услу-
ги ЈЕТОНКОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт импорт с. 
Лојане, Липково. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3568/2002.                                                     (21358) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3935/2002 од 5.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02018527?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанок со работа на Друштвото 
за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 
БОБИ-АС Начко и Љубица ДОО експорт-импорт, ул. 
�Никола Тесла� бр. 79, Гостивар. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, трговија, транспорт, ту-
ризам и услуги БОБИ-АС Начко и Љубица ДОО ек-
спорт-импорт, ул. �Никола Тесла� бр. 79, Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3935/2002.                                                     (21359) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3553/2002 од 8.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007679?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Друштвото за произ-
водство и градежништво ЕНФРА-ПЛАСТ Слободан и 
Димитар увоз-извоз ДОО, ул. �Страшо Пинџур� бр. 5, 
Богданци. 
Се врши упис на престанок на друштвото со ликви-

дација и се разрешува ликвидаторот Димитар Франгов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3553/2002.                                                     (21360) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3940/2002 од 12.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042280?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на Друш-
твото за производство, промет и услуги АРТИЗ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Васил Главинов� бр. 3-1. 
Престанок со работа и запишување на ликвидатор 

на: Друштво за производство, промет и услуги АРТИЗ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Васил Главинов� бр. 3-1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3940/2002.                                                     (21361) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3541/2002 од 17.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041515?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на Друш-
твото за производство, трговија и услуги АМПЕ Васе 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 
22/3, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, трговија и услуги АМПЕ 

Васе ДООЕЛ Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� 
бр. 22/3 - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3541/2002.                                                     (21362) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 164/2002 од 27.06.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за транспорт и трговија на големо и 
мало �ТРБО-ТРАНС� ДОО с. Јосифово од Валандово, 
со жиро сметка 41301-601-11849. 
За ликвидатор се определува лицето Трбојевиќ Пе-

тар од с. Јосифово, Валандово. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20957)     

___________ 
 
Ликвидаторот Живко Николов од Валандово, ул. 

�Маршал Тито� бр. 133, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Л. 
бр. 44/2002 од 28.03.2002 година, објавува дека Прет-
пријатието за производство, услуги и трговија �СЕЛИ-
НА-1� ДОО експорт-импорт Валандово, со жиро смет-
ка бр. 41310-601-51878 што се води при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (20959) 
___________ 

 
Ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. �Пирин-

ска� бр. 57, запишана како ликвидатор со решение П. 
Трег. бр. 478/02 во трговскиот регистар при Основниот 
суд во Штип, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги Манор Илиев Марјанчо и др. јтд, Виница, ул. 
�Крушевска Република� бр. 44, со жиро сметка бр. 
40401-601-47777, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (21053) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3727/2002 од 12.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02030044?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар бришењето на субјектот од трговскиот ре-
гистар по спроведената ликвидациона постапка на Ус-
лужното угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ Бори-
воје ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Луј Пастер� бр. 5-1-1, Скопје. 
Бришење на субјектот од трговскиот регистар по 

спроведената ликвидациона постапка на Услужното 
угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ Боривоје ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. �Луј Пастер� бр. 5-1-1, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3727/2002.                                                   (21063) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ратко Чадиковски од Скопје, бул. �Ја-

не Сандански� бр. 90/5-5, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2390/2002 од 21.05.2002 година, објавува дека 
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Друштвото за трговија на големо и мало, услуги и шпе-
диција МАП, ПИВАРА ДООЕЛ Скопје, ул. �810� бр. 3-
а, со жиро сметка бр. 200000035438554 отворена при 
Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (21064) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3850/2002 од 10.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02022284?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за производство и трговија на големо и мало ГОЕЛ-
ПРОМЕТ Гордана и Бранкица ДОО увоз-извоз Кумано-
во, ул. �Вараждинска� бр. 15. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство и трговија на големо и ма-
ло ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и Бранкица ДОО увоз-извоз 
Куманово, ул. �Вараждинска� бр. 15. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3850/2002.                                                   (21065) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3695/2002 од 26.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02021710?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на Друштвото за инже-
неринг, промет и услуги ВИВА-2000 Емил ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 7/4-3. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за инженеринг, промет и услуги ВИВА-
2000 Емил ДООЕЛ Скопје, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 
7/4-3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3695/2002.                                                   (21066) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3241/2002 од 03.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02002527?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа 
на Трговското друштво за дистрибуција на МОБИЛ про-
изводи �ПЕГАЗУС� Пантелис ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �16 Македонска бригада� бр. 18-II спрат/206. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговско друштво за дистрибуција на МОБИЛ про-
изводи �ПЕГАЗУС� Пантелис ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �16 Македонска бригада� бр. 18-II спрат/206. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3241/2002.                                                   (21067) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3533/2002 од 04.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02003771?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа 
на Друштвото за производство и промет на големо и ма-
ло во земјата и странство ФУГА Драган и др. ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 23. 
За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се запи-

шува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3533/2002.                                                   (21068) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3686/2002 од 24.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02010789?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа 
на Друштвото за производство и промет РАМ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ АЦО ДООЕЛ бул. �Партизански одреди� 
бр. 66-б/2м. 
За ликвидатор се запишува Ацо Томановски и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3686/2002.                                                   (21069) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3942/2002 од 09.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02002525?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот на Приватната здравс-
твена организација-ординација по општа медицина и ла-
бораторија ИНФЕКТА, Мирјана Никола Филипче ДОО-
ЕЛ, ул. �Џумајска� бр. 38. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Мирјана 

Филипче. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3942/2002.                                                   (21070) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4043/2002 од 16.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025432?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ГА-
ЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино, оп-
штина Петровец, ул. �А. Василевски� бр. 6-а. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ-
ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино, општи-
на Петровец, ул. �А. Василевски� бр. 6-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4043/2002.                                                   (21071) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава КП. бр. 10855 на м.в. �Средорек� со 

вкупна површина од 7.089 м2, заведена во Поседовен 
лист број 9347 за КО Битола, сопственост на Петар Ва-
силевски преку полномошникот Андријана Ризева од 
Битола, ул. �Едвард Кардељ� бр. 3/24, за вкупна цена 
од 850.680,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-

јоделско земјиште полагаат првенствено право на ку-
пувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до полномошникот или нотарот Веселинка Деребано-
ва-Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола.                        (21366) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО �Шивец�, КП. 

бр. 274, дел 2, план 002, скица 001, место викано �Шале-
вица�, култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 
3.174 м2; КО �Шивец�, КП. бр. 279, дел 1, план 002, ски-
ца 001, викано место �Шалевица�, култура-нива, класа 4, 
со вкупна површина од 1.039 м2 и КО �Шивец�, КП. бр. 
279, дел 2, план 002, скица 001, викано место �Шалеви-
ца�, култура-лозје, класа 3 со вкупна површина од 850 
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м2, сопственост на Владимир Ристиќ од Кавадарци, еви-
дентирано на Имотен лист бр. 322 издаден од Државен 
завод за геодетски работи Одделение за премер и катас-
тар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава  во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (21367) 

___________ 
  
Се продава земјоделско земјиште: КО �Дреново�, 

КП. бр. 3373, план 013, скица 001, место викано �Се-
ло�, култура-пасиште, класа 4, со вкупна површина од 
57 м2 и КО �Дреново�, КП. бр. 3702, план 014, скица 
004, викано место �Село�, култура-нива, класа 5, со 
вкупна површина од 476 м2 , сопственост на Бошев 
Ристо од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 
648 издаден од Државен завод за геодетски работи Од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
60.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава  во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (21368) 
_______________________________________________ 

  
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1442056 издаден на име Османи Хамедин, 
ул. "Трајко Јовановски" бр. 43, Куманово.           
Пасош бр. 1403958 издаден на име Петкова Емилија, 
с. Богородица, Гевгелија.           
Пасош бр.427218/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Лиговски Глигор, ул. "Зеничка", Скопје.          (21431) 
Пасош бр. 1302656 издаден од СВР-Скопје на име 
Димов Дејан, бул. "Ј. Сандански" бр. 25-1-13, Скопје.
                                                                    (21435) 
Пасош бр. 1376696 издаден од СВР-Скопје на име 
Емини Бедрија, с. Арачиново, Скопје.        (21445) 
Пасош бр. 874905/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Сулејман Куртиш, ул. "Самоилова" бр. 134, Скопје.                                                                                                                                         (21535) 

       (21453) 
Пасош бр. 1302140/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Митиќ Бобан, нас. Карпош ул. "45" бр. 14, 
Куманово.                                                     (21502) 
Пасош бр. 1677393 издаден од ОВР-Струмица на име 
Стојчев Петар, с. Ново Коњарево бр. 27, Струмица.                                                                                                                                         (21547) 

       (21503) 
Пасош бр. 1710881/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ејупов Скендер, ул. "Вардарска" бр. 67, Скопје. (21523) 
Пасош бр. 1013968 издаден од СВР-Скопје на име 
Пешиќ Сања, с. Биљановце, Куманово.        (21555) 
Пасош бр. 1518811 на име Бејна Башким, Кичево. 
                                                                               (21565) 
Пасош бр. 0475798 на име Митревска Андријана, Би-
тола.                                                                    (21580) 
Пасош бр. 431732/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Рајхел Елизабета, ул. "Пандил Шишков" бр. 14/4, 
Скопје.                                                            (21586) 
Пасош бр. 1661266/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Кенан Зеќировиќ, ул. "Товарник" бр. 8, Скопје.  (21587) 

Пасош бр. 1341063 на име Абдули Ана, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 21, Гостивар.                                       (18452) 
Пасош бр. 1193524 издаден од УВР-Скопје на име 
Абди Фаик, Скопје.                                                 (21590) 
Чекови од тековна сметка бр. 11583608 од бр. 993404 
до 993415 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ристов Славчо, Скопје.               (21510) 
Работна книшка издадена од Приштина на име 
Пљакиќ Зана, Скопје.                                             (31966) 
Работна книшка издадена од Приштина на име 
Пљакиќ Сехат, Скопје.                                           (31968) 
Работна книшка на име Костадинова Менка, Скопје.                              

       (32025) 
Работна книшка на име Шериф Ибраим, Скопје. 
                                                                               (32043) 
Работна книшка на име Љупчо Голиќ, Скопје. (32141) 
Работна книшка на име Љатифи Амди, с. Желино, 
Тетово.                                                                     (32142) 
Работна книшка на име Љатифи Фередин, с. Желино, 
Тетово.                                                                 (32143) 
Работна книшка на име Љатифи Мевљудин, с. Же-
лино, Тетово.                                                           (32144) 
Работна книшка на име Османи Емине, с. Радуша, 
Скопје.                                                                      (32147) 
Работна книшка на име Дафинка Трајкова Нушева, 
бул. "ЈНА" бр. 11/9, Штип.                                  (32152) 
Работна книшка на име Илази Емри, Гостивар.  
                                                                               (32187) 
Работна книшка на име Матјани Аднан, бул. "ЈНА" 
бр. 200, Гостивар.                                                   (32188) 
Работна книшка на име Неџати Садики, с. Слупчане, 
Куманово.                                                            (32189) 
Работна книшка на име Јашари Јаја, Куманово. 
                                                                               (32190) 
Работна книшка на име Љупчо Стаев, ул. "Карпоше-
ва" бр. 114, Св. Николе.                                         (31192) 
Работна книшка на име Атанасовски Зоран, Скопје.

                                                                    (21447) 
Работна книшка на име Мицевски Томислав, Скопје.

                                                                    (21499) 
Работна книшка на име Симоновска Елизабета, Ско-
пје.                                                                    (21501) 
Работна книшка на име Младеновиќ Наташа, Битола.

                                                                    (21531) 
Работна книшка на име Рашид Зубер, Охрид.  (21532) 
Работна книшка на име Пехчевски Јане, Берово. 
                                                                    (21533) 
Работна книшка на име Ленче Горгиева, ул. "Крум 
Вранински" бр. 21, Кочани.               (21534) 
Работна книшка на име Кијајов Николчо, Штип. 

Работна книшка на име Тодор Мурџев, Гевгелија. 
                                                                    (21536) 
Работна книшка на име Усапоски Садетин, с. Деб-
реште, Прилеп.                                             (21542) 
Работна книшка на име Алими Ардијан, Струга. 

Работна книшка на име Ружди Сулиманиу, с. Виш-
тица, Куманово.                                             (21550) 
Работна книшка на име Неби Самет,Скопје.    (21593) 
Воена книшка на име Анчев Ѓоре, ул. "8 Март" бр. 

14/40, Велес.                                                     (21541) 
Здравствена книшка на име Лазаров Кире, ул. "Б. Ѓо-
рев" бр. 104/25, Велес.                                      (21537) 
Здравствена книшка на име Лекпек Емилијас, с. Гор-
но Оризари, Велес.                                      (21538) 
Здравствена книшка на име Поп Кочов Љупчо, Велес.

                                                                    (21540) 
Здравствена книшка на име Дамевски Томе, Демир 
Хисар.                                                             (21544) 
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Здравствена книшка на име Влашкова Доста, Битола.
                                                                    (21545) 

 
 

Даночна картичка издаден од Управа за приходи-
Скопје на име "КК МАКЕДОНИЈА 91", Струмица. 

 
 

                                                                    (21577) 

 
 
 
 
 

       У С Т А В              C O N S T I T U T I O N 
               НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                 OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
              со амандманите на уставот I - XVIII      WITH THE AMENDMENTS TO THE  

                                 CONSTITUTION  I - XVIII 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                2 0 0 2 
                                      2 0 0 2                    OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC                         

      ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ,                           OF MACEDONIA 
                        ц.о. С К О П Ј Е                                             S k o p j e 

                                      
 
                    300,00 денари - МЕК ПОВЕЗ        400,00 денари - МЕК ПОВЕЗ 
       400,00 денари - ТВРД ПОВЕЗ        500,00 денари - ТВРД ПОВЕЗ 
 

        ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
 
 
 
 
 
 

              З Б И Р К А 
                       НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА 

      НА ИЗБОРНОТО ПРАВО 
- со коментар и објаснувања -  400,00 денари 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2 0 0 2   Цените се со вклучен ДДВ. 
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ, 

                                        ц.о. С К О П Ј Е 
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