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

Среда, 13 февруари 2002 
Скопје 

Број 10         Год. LVIII 

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

 
126. 

Врз основа на член 86 став 1 и 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 52/91), донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I 

За член на Советот за безбедност на Република Маке-
дон ја се именува Ѓунер Исмаил. и

 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
              Бр. 07-131  Претседател 
11 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
                Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
127. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5 февруари 2002 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА 

ЧОВЕКОВИ НАСЕЛБИ - ХАБИТАТ 
 

Член 1 
Се формира Национален комитет за човекови населби 

- Хабитат на Република Македонија, во согласност со Ха-
битат Агендата, а како активност на Република Македони-
ја како членка на Комисијата за човекови населби при 
Обединетите нации.   

 
Член 2 

Националниот комитет за човекови населби - Хабитат 
е во следниот состав: 

- Павловска Даница-координатор, Министерство за 
животна средина и просторно планирање; 

- Чавдарова Валентина-секретар, Министерство за жи-
вотна средина и просторно планирање; 

- Арсениевски Мире-Влада на Република Македонија; 
- Симеонов Владимир-Министерство за надворешни 

работи; 
- Бакева Адријана-Министерство за труд и социјална 

политика; 
- Димовски Тони- Министерство за финансии; 
- Шиндилоски Саша- Министерство за економија; 
- Силјановска Јаглика- Министерство за здравство; 
- Ристоска Нина- Министерство за транспорт и врски; 
- Сарафиноска Елена-Државен завод за статистика; 
- д-р Тодоровски Илија-Институт за социолошки и по-

литичко правни истражувања; 
- проф. д-р Хаџи Пецова Стефанка-Земјоделски факул-

тет; 
- м-р Сиљановска Јасмина-Архитектонски факултет; 
- проф. д-р Тихомир Стојков-Асоцијација на архитек-

ти на Македонија; 
- Ташаминов Ване-ЈП за стопанисување со станбен и 

деловен простор на Република Македонија. 
 
 

Член 3 
Националниот комитет за човекови населби - Хабитат 

ќе подготвува годишни извештаи, прегледи и информации 
за текот на имплементацијата на Хабитат Агендата до Ко-
мисијата за човекови населби на Обединетите нации. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
    Бр. 23-464/1                     Претседател на Владата 

5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
128. 

Врз основа на член 172 став 4 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 4/2002), 
Владата на Република Македонија, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА И 
ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌА-

ЊЕТО НА ЦАРИНСКИОТ ДОЛГ 
 

Член 1 
Во Уредбата за постапката и инструментите за обезбе-

дување на плаќањето на царинскиот долг ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/2000), во членот 18 став 3, зборовите: 
"во два примерока до Заводот за платен промет, од кој 
еден заверен примерок од Заводот за платен промет се 
поднесува", се бришат.   

 
Член 2 

Во членот 30 став 1, зборовите: "вирмански налог 
(општ налог за пренос)", се заменуваат со зборовите: "на-
лог за пренос". 

Член 3 
Во членот 31 став 2, во вториот ред зборот "и" се бри-

ше, а по зборот "гаранцијата" запирката се заменува со 
точка и зборовите: "односно до Заводот за платен про-
мет", се бришат. 

 
Член 4 

Во членот 35 став 2, во вториот ред зборот "ги" се за-
менува со зборот "ја", а зборовите: " Заводот за платен 
промет и", се бришат. 

 
Член 5 

"Прилогот 1 ЦГ-царинска гаранција", се заменува со 
нов "Прилог 1" даден во пропишана форма, а кој е соста-
вен дел од оваа уредба. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
    Бр. 23-468/1                     Претседател на Владата 

5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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129. 

Врз основа на член 5, став 1, алинеја 12 од Одлуката за 
основање на Агенција за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет ("Службен весник на РМ" 
бр. 64/01), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 февруари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  НА ДРУГИ РАБОТИ КОИ 
ЌЕ ГИ ВРШИ АГЕНЦИЈАТА ЗА РАБОТА СО БЛО-

КИРАНИ СМЕТКИ 
 
1. Во Одлуката за определување на други работи кои 

ќе ги врши Агенцијата за работа со блокирани сметки 
("Службен весник на РМ" бр. 3/2002) точка 2 се менува и 
гласи: 

"2. Други работи кои ги врши Агенцијата за работа со 
блокирани сметки се: 

- прием на рекламации од работењето на Заводот за 
платен промет до 31.12.2001 година од безготовинскиот 
платен промет; 

- прием на рекламации од извршениот платен промет 
за жиро сметките во Заводот за платен промет до 
31.12.2001 година и решавање по истите;  

- прием на рекламации од работењето на Заводот за 
платен промет до 31.12.2001 година од готовинскиот пла-
тен промет и 

- прием на друга кореспонденција која гласи на име на 
Заводот за платен промет до 31.12.2001 година." 

2. Во точката 3, точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: "каде се постапува по истата." 

3. Во точката 4, бројот "1" се заменува со бројот "2". 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ". 
 
    Бр. 23-483/1       Претседател на Владата  

5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
130. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99) и  член 86, став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 05.02. 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА   ДАВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА  ЗА ВРШЕЊЕ  НА  ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА  МИНЕ-
РАЛНАТА  СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА  ВОДА  И 
ГАС СО2 НА "ВИЗАР" ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ "ПОПОЈЦИ" ВО БЛИЗИНА НА С. 

ДОЛНО ОРИЗАРИ-БИТОЛА 
 

1. На "ВИЗАР" ДОО увоз-извоз Скопје се дава конце-
сија за вршење на детални геолошки истражувања на ми-
нералната суровина минерална вода и гас СО2 на локали-
тетот "Попојци" во близина на с. Долно Оризари - Битола, 
со следните координати: 

 
Точка 
бр. 

КООРДИНАТА  
Х 

КООРДИНАТА  
Ѕ 

Т-1 4. 544.500,00 7. 533.500,00 
Т-2 4. 545.500,00 7. 533.500,00 
Т-3 4. 545.500,00 7. 534.500,00 
Т-4 4. 544.500,00 7. 534.500,00 

 
Површината на просторот од став 1, на оваа точка из-

несува Р=1,0 км2. 
 
 
 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 
оваа одлука е определено во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесијата, согласно Одлуката за определување на критери-
уми за висината на надоместокот за концесии за вршење 
детални геолошки истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по претходно добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
         Бр. 23-429/1                       Претседател на Владата 
5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
131. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99) и  член 86, став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 05.02. 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ  ИСТРАЖУВАЊА  НА  МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА   КЕРАМИЧКА  ГЛИНА  НА  
ИГМ "ПРОЛЕТЕР" ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ   

МЕЃУ  СЕЛАТА  ЖИГАНЦИ  И  ПИШИЦА - КОЧАНИ 
 
1. На ИГМ "ПРОЛЕТЕР" Виница се дава концесија за 

вршење на детални геолошки истражувања на минерална-
та суровина керамичка глина  на локалитетот меѓу селата 
Жиганци и Пишица - Кочани, со следните координати: 

 
Точка 
бр. 

КООРДИНАТА 
Џ 

КООРДИНАТА 
Ѕ 

Т-1 4.637.300,00 7.601.920,00 
Т-2 4.636.230,00 7.603.120,00 
Т-3 4.637.640,00 7.602.250,00 
Т-4 4.636.560,00 7.604.490,00 

 
Површината на просторот од став 1, на оваа точка из-

несува 0,81 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука е определено во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесијата, согласно Одлуката за определување на критери-
уми за висината на надоместокот за концесии за вршење 
детални геолошки истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 
61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот  ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 
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6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и

 
         Бр. 23-430/1                       Претседател на Владата 
5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
132. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99) и  член 86, став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 05.02. 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ  НА ДЕ-
ТАЛНИ  ГЕОЛОШКИ   ИСТРАЖУВАЊА  НА  МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА   КЕРАМИЧКА  ГЛИНА  НА  
ИГМ "ПРОЛЕТЕР" ВИНИЦА ВО АТАРОТ НА С. 

УЛАРЦИ - КОЧАНИ  
1. На ИГМ "ПРОЛЕТЕР" Виница се дава концесија за 

вршење на детални геолошки истражувања на минерална-
та суровина керамичка глина  во атарот на с. Уларци - Ко-
чани, со следните координати: 

 
Точка 
бр. 

КООРДИНАТА 
Џ 

КООРДИНАТА 
Ѕ 

Т-1 4.636.750,00 7.604.750,00 
Т-2 4.636.750,00 7.606.250,00 
Т-3 4.636.000,00 7.606.250,00 
Т-4 4.636.000,00 7.604.750,00 

 
Површината на просторот од став 1, на оваа точка из-

несува Р=1,125 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука е определено во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесијата, согласно Одлуката за определување на критери-
уми за висината на надоместокот за концесии за вршење 
детални геолошки истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 
61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот  ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и

 
         Бр. 23-431/1                       Претседател на Владата 
5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
133. 

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, донесе 

 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕ-
ГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА  
ВОВЕД 

 
Тргнувајќи од одредбите на Уставот на Република Ма-

кедонија со кој основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот и почитувањето на општо прифатените норми 

на меѓународното право се утврдени како темелни вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија, 

Раководена од Спогодбата за стабилизација и асоција-
ција меѓу Република Македонија и Европските заедници и 
нивните земји членки, што Република Македонија ја пот-
пиша на 09.04.2001 година, 

Имајќи ги предвид одредбите на Конвенцијата на Обе-
динетите нации против транснационалниот организиран 
криминал, особено од Протоколот за превенција, сузбива-
ње и казнување на трговијата со луѓе, особено жени и де-
ца, со кој се дополнува оваа конвенција, што Република 
Македонија ја потпиша на 14 декември 2000 година, 

Загрижена за растечкиот тренд на пораст на активнос-
тите на организираните криминални групи кои вршат тр-
говија со луѓе и криумчарење на мигранти во Република 
Македонија,  

Загрижена, исто така, од фактот дека трговијата со лу-
ѓе и криумчарењето на мигранти може да ги загрози живо-
тите или безбедноста на жртвите на овие активности,  

Реагирајќи одлучно против овие појави и сакајќи да се 
постигне што повисоко ниво на ефикасност и заедничко 
дејствување во борбата против трговијата со луѓе и иле-
галната миграција, 

Цврсто определена активно да се вклучи во напорите 
на меѓународната заедница на планот на превенцијата и 
борбата против овој вид криминал, Владата на Република 
Македонија ја донесува Националната програма за борба 
против трговијата со луѓе и илегалната миграција (во на-
тамошниот текст: Национална програма). 

 
СОДРЖИНА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА 
 
Националната програма се заснова врз мултидисцип-

линарен и мултидимензионален методолошки пристап, со 
користење на искуствата од досегашната практика, искус-
твата од други земји, соработка и членство во меѓународ-
ни иницијативи, како и соработка со разни меѓународни и 
домашни невладини организации и здруженија кои се за-
нимаваат со проблемите на трговијата со луѓе и илегална-
та миграција. 

Со Националната програма се предвидени активности 
за истражување на причините кои влијаат на трговијата со 
луѓе и илегалната миграција во земјата и регионот, откри-
вање на носителите на криминалните дејствија, начинот 
на нивното дејствување и поврзаноста со меѓународните 
групи и поединци, мерки за превентивно дејствување и 
кривично гонење на носителите на овие појави на сите ни-
воа, како и мерки за заштита на жртвите на овие активнос-
ти. 

Националната програма треба да овозможи пооделна и 
координирана активност на сите субјекти вклучени во неј-
зината реализација, кои со научен и стручен пристап ќе 
преземаат мерки, во борбата против трговијата со луѓе и 
илегалната  миграција. 

Националната програма содржи: 
 

I. Законодавни активности  
Цел: Осовременување на националното законодавство 

со цел создавање законска основа за поефикасна борба 
против трговијата со луѓе. 

Специфични активности: 
а) Изменување и дополнување на кривичното законо-

давство на Република Македонија со:  
- воведување на кривично дело трговија со луѓе и ор-

ганизираната форма со трговија со луѓе согласно Прото-
колот за превенција, сузбивање и казнување на трговијата 
со луѓе, особено жени и деца кон Конвенцијата на Обеди-
нетите нации против транснационален организиран кри-
минал, како и другите меѓународни конвенции; 
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- изменување и дополнување на кривичното дело од 
член 412 - "недозволено преминување на државната гра-
ница" во насока на: санкционирање на носителите на овие 
активности на целата територија на Република Македони-
ја, одземање на превозните средства што се употребуваат 
за вршење на ова кривично дело, одземање на паричните 
средства стекнати со овие активности и поефикасно гоне-
ње на организаторите на овие активности; 

- осовременување на истражните техники за поефикас-
но откривање на кривичните дела; 

- донесување на програма за заштита на сведоци; 
- создавање услови за непречена меѓународна правна 

помош со цел кривично гонење на организирани групи со 
меѓународен елемент. 

Носител: Министерство за правда, Министерство за 
внатрешни работи и Министерство за надворешни работи 

б) Изменување на постојната законска регулатива што 
се однесува на пазарната и здравствената инспекција во 
смисла на: поострување на казнените одредби во оваа об-
ласт, затворање на објектите во кои се вработуваат жртви-
те на трговијата со луѓе и воведување на построги крите-
риуми за нивно повторно отворање. 

Носител: Министерство за економија и Министерство 
за здравство 

в) Изменување на законската регулатива што се одне-
сува на: посебните услови за вработување на странски др-
жавјани и на условите за добивање на одобрение за прив-
ремен престој по основ на вработување.  

Носител: Министерство за труд и социјална политика 
и Министерство за внатрешни работи. 

 
II. Превентивни активности 

 
Цел: Создавање стратегија за развивање и имплемен-

тирање на превентивни активности за спречување на трго-
вијата со луѓе. 

Специфични активности:  
- лоцирање и редукција на економските и социјалните 

фактори што придонесуваат жените и децата да бидат 
жртви на трговија со луѓе; 

- идентификација на степенот на домашно насилство и 
неговото економско и социјално влијание врз жените и де-
цата; 

- поттикнување на истражувачки проекти за проблеми-
те на трговијата со луѓе и илегалната миграција; 

- изработка и презентирање на статистички показатели 
во оваа област; 

- обезбедување дека законите и нивното спроведување 
не ја дискриминираат жената; 

- промоција на програми за економска реинтеграција 
на ризични групи (жени и деца); 

- обука за алтернативни вработувања и приватно прет-
приемништво; 

- постојано анкетирање на лицата кои се жртви на тр-
говијата со луѓе, за причините и начинот на нивното доа-
ѓање, со цел да се утврдат лица и групи од странство, нив-
на меѓусебна поврзаност, начин на комуницирање и места 
на размена; 

- утврдување на: илегалните канали за префрлување на 
лица преку државната граница (влез и излез); лицата и 
групите кои ги организираат илегалните канали во Репуб-
лика Македонија и соседните држави, соучесниците и по-
магачите на организаторите на илегалните префрлувања; 
превозните средства, телефонските броеви што ги корис-
тат за нивните контакти во Република Македонија и во 
странство; местата на "привремен" престој и дестинациите 
на лицата кои илегално се префрлуваат; местата каде завр-
шуваат жртвите на трговците со луѓе и со која цел; објек-
тите (ноќни барови, клубови, кафеани, мотели, преноќиш-
та) кои се ориентирани кон ангажирање на лица преку тр-
говците со луѓе; сопствениците на споменатите објекти, 
лицата кои раководат, персоналот и други лица кои се ан-
гажирани во работата на објектот и нивните меѓусебни 
контакти; 

- испитување на посетителите на ноќните  клубови, ка-
феани и барови за лица кои се познати сторители на кри-
вични дела или девијантно однесување. 

Носител: Министерство за труд и социјална политика-
Одделение за еднаквост на половите и Министерство за 
внатрешни работи. 

 
III. Помош и поддршка на жртвите  

на трговија со луѓе 
 
Цел: Унапредување на условите и можностите за си-

гурно и хумано враќање преку заштита и помош на жрт-
вите на трговија со луѓе. 

Специфични активности: 
- формирање транзитни (прифатни) центри во кои на 

жртвите на трговија со луѓе ќе им се обезбеди: сместува-
ње, исхрана, преведувач, добивање информации за нивни-
те права, социјална и здравствена заштита и правна по-
мош. 

Носител: Министерство за внатрешни работи, Минис-
терство за труд и социјална политика, Министерство за 
здравство и Министерство за правда. 

 
IV. Враќање и реинтеграција  

на жртвите 
 
Цел: Обезбедување на правото на враќање и реинтег-

рација на жртвите во земјите на потекло. 
Специфични активности:  
- склучување билатерални и мултилатерални договори 

за соработка при враќање на жртвите; 
- регулирање на финансирањето при остварување на 

правото на враќање; 
- воспоставување соработка меѓу прифатните центри и 

невладините организации; 
- изработување на програма за населување во трети 

држави; 
Носител: Министерство за внатрешни работи. 
 

V. Меѓународна соработка и координација  
во извршување на законите 

 
Цел: Создавање услови за меѓународна соработка и 

координација во гонење на сторителите на кривични дела 
кои се однесуваат на трговија со луѓе. 

Специфични активности: 
- склучување на договори за екстрадиција; 
- склучување на билатерални, односно мултилатерал-

ни договори со државите од и во кои жените и децата се 
предмет на трговија со луѓе со цел спречување на тргови-
јата и обезбедување сигурно враќање; 

- унапредување на комуникацијата и соработката меѓу 
јавните обвинителства и полициските и другите соодветни 
служби во земјите од Југоисточна Европа; 

- размена на информации меѓу државите со цел затво-
рање на патиштата за трговија со луѓе; 

- размена на податоци за криминалните групи и пое-
динци од интерес за ефикасно кривично гонење; 

- соработка со иницијативата СЕКИ, Меѓународната 
организација за миграции, Мисијата на ОБСЕ во Републи-
ка Македонија и други организации и иницијативи заради 
идентификување, соодветна грижа, враќање и реинтегра-
ција на жртвите, особено на ризичните групи, како што се 
жените и децата; 

- интензивирање на активностите на назначените 
национални фокусни точки и офицерите за врска во рам-
ките на повеќе меѓународни организации, односно номи-
нирање на лица на овие позиции во рамките на организа-
ции каде што тоа сé уште не е направено. 

Носител: Министерство за правда, Министерство за 
внатрешни работи и Министерство за надворешни работи. 
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VI. Едукација на кадри 
 
Цел: 
- зајакнување на институционалните капацитети во Ре-

публика Македонија преку сеопфатна обука и активности 
на соработка и размена; 

- воспоставување практична соработка на сите влади-
ни и невладини институции во Република Македонија и 
механизми на соработка на национално и регионално ни-
во. 

Специфични активности: 
- едукација на оперативните работници во Министерс-

твото за внатрешни работи кои се директно задолжени за 
полициски истражувања во случаи на трговија со луѓе; 

- едукација на судскиот и обвинителскиот кадар и кад-
рите во казнено-поправните установи; 

- едукација на адвокатите за специфичностите на зас-
тапувањето на жртвите на трговија со луѓе; 

- едукација на царинските службеници за активно 
вклучување во борбата против трговијата со луѓе; 

- едукација на социјалните и здравствените работници 
за специфичниот приод при давање социјална и здравствена 
заштита на жртвите на трговијата со луѓе. 

За ефикасно реализирање на функцијата на едукација 
на кадрите ќе се организираат: 

- стручни семинари со домашни и меѓународни ек-
сперти за унапредување на соработката на национално и 
меѓународно ниво; 

- присуства на меѓународни, регионални и локални 
стручни семинари. 

 
VII. Координација на активностите 

 
Цел: Координирање на активностите меѓу субјектите 

кои спроведуваат активности за спречување на трговијата 
со луѓе и илегална миграција. 

Специфични активности: 
- востановување на единствен информативен систем 

на податоци; 
- обезбедување на централно собирање и ажурирање 

на податоци за трговија со луѓе; 
- обработка на податоци од меѓународни и домашни 

органи кои се задолжени за следење на трговијата со луѓе; 
- податоци за групи и лица кои се занимаваат со трго-

вија со луѓе и илегална миграција; 
- откриени случаи; 
- поднесени пријави за прекршоци и кривични прија-

ви; 
- поднесени обвиненија од јавното обвинителство; 
- податоци за осудени лица според возраста, полот, на-

ционалната припадност и социјалното потекло. 
За реализирање на наведените активности: 
1. Одделението за сузбивање на трговија со луѓе во 

рамките на Одделот за криминалистичка полиција при 
Министерството за внатрешни работи ќе ги координира 
оперативните акции за откривање и гонење на сторители-
те на наведените кривични дела и ќе го води информатив-
ниот систем на податоци. 

2. Националната комисија за борба против трговијата со 
луѓе и илегалната миграција во Република Македонија, ка-
ко носител на координационите активности: 

- ќе ја предлага, унапредува и координира програмата 
на Владата на Република Македонија во борбата против 
трговијата со луѓе и илегалната миграција; 

 
 

- ќе планира и организира активности насочени кон 
попречување на трговијата со луѓе и илегалната миграци-
ја; 

- ќе соработува и планира активности со владини и 
невладини организации кои се занимаваат со проблемите 
на трговијата со луѓе, илегалната миграција и заштитата 
на жртвите; 

- ќе изработува проекти за одделните аспекти на бор-
бата против трговијата со луѓе и илегалната миграција, 
особено за материјално-техничко опремување на опера-
тивните сили во борбата против трговијата со луѓе и иле-
галната миграција; 

- ќе и поднесува на Владата на Република Македонија 
извештај за состојбата и движењата на трговијата со луѓе 
и илегалната миграција во Република Македонија; 

- ќе изготвува и публикува годишен извештај за своја-
та работа. 

 
VIII. Информативно-пропагандно влијание врз јавно-
то мислење во борбата против трговијата со луѓе 
 
Цел: Превенција на идните случаи на трговија со луѓе 

и илегална миграција. 
Специфични активности: 
- активна медиумска покриеност на проблемот со тр-

говијата со луѓе; 
- дисеминација на информации преку спотови, доку-

ментарни филмови и контактни емисии, дневен и перио-
дичен печат. 

Носител: Министерство за труд и социјална политика 
- Одделение за еднаквост на половите и Агенција за ин-
формации. 

 
ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 
Оваа национална програма ќе се објави во "Службен 

весник на Република Македонија". 
 
    Бр. 23-475/1        Претседател на Владата 

5 февруари 2002 година     на Република Македонија,                
              Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
               

___________ 
134. 

Врз основа на член 13, став 2 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 4/96, 28/97, 18/99 и 53/2001), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.02.2002 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА 
 
1. Во Буџетот на Република Македонија за 2002 годи-

на предвидени се средства за изработка на урбанистички 
планови во износ од 10.107.000 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се корис-
тат за: 

 
2.1. Продолжување на изработка-

та на Нацрт генерален урба-
нистички план на Крушево, 
Дебар, Охрид, Струга, Велес 6.100.000 денари 

2.2. Довршување на генерални ур-
банистички планови кои се во 
тек на изработка (Струмица, 
Куманово, Виница, Гостивар, 
Тетово, Неготино и други) 1.050.000 денари 
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2.3. Изработка на урбанистичка 
документација за гранични 
премини (постојни и нови), 
ГУП за комплекси и планови 
за одделни локалитети 

 
 
 
 

1.200.000 денари 
2.4. Стручна ревизија на Нацрт 

генерални урбанистички 
планови 650.000 денари 

2.5. Изработка на публикации од 
делокруг на работа на Секто-
рот за уредување на просто-
рот (стандарди и нормативи 
за уредување, за одржување 
стручни семинари и сл.) 1.107.000 денари 

 Вкупно: 10.107.000 денари 
 
3. Обезбедувањето на соодветните геодетски подлоги 

за изработка на плановите, согласно оваа програма е обвр-
ска на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички 
планови, Скопје. 

4. За начинот и динамиката на спроведување на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за транспорт и вр-
ски, кое во рамките на предвидените средства може да вр-
ши соодветни поместувања на планираните износи. 

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
   Бр. 23-584/1                      Претседател на Владата 

5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
135. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална 
заштита ("Службен весник на РМ" бр. 50/97 и 16/2000), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
- ЗАВОД  ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА 

И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на ЈУ - 

Завод за рехабилитација  на деца и младинци - Скопје, што 
го донесе Управниот одбор  на Јавната установа на седни-
цата одржана на ден 25.01.2002 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
        Бр. 10-240/02       Министер, 
31 јануари 2002 година               Бедредин Ибраими, с.р. 
            Скопје 

___________ 
136. 

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за персонал-
ниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001 и 2/2002), ми-
нистерот за финансии донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОСТАВУВА-
ЊЕ НА ГОДИШНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА  
ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА 

ДЕЈНОСТ И ВОДАТ ДЕЛОВНИ КНИГИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и начи-

нот на составување на годишниот даночен биланс за об-
врзниците кои остваруваат приходи од вршење на самос-
тојна дејност и кои согласно со член 59, став 1, од Законот 
за персоналниот данок на доход (во натамошниот текст: 
Законот), се должни да водат деловни книги. 

Член 2 
Обврзниците од член 1 на овој правилник составуваат 

годишен даночен биланс на образецот "ПДД-ДБ", кој е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: податоци за 
обврзникот и за приемот на образецот, податоци преку 
кои се утврдува основата за пресметување на данокот, да-
ночните олеснувања и ослободувања, данокот за плаќање, 
податоци за подносителот и општи напомени и упатство 
за пополнување на образецот "ПДД-ДБ". 

 
Член 3 

Во делот наменет за податоци за даночниот обврзник 
се искажува: даночниот број на обврзникот и матичниот 
број на обврзникот од личната карта, името и презимето 
на даночниот обврзник, фирмата, седиштето на фирмата, 
како и адреса и број на телефон/телефакс на кој може со 
него да се контактира. 

Во горниот десен агол на образецот се искажува датум 
и број на приемот, даночниот период и рокот за поднесу-
вање. 

 
Член 4 

Во делот А. Утврдување на основата за пресметување 
на данокот на нето приходот од самостојна дејност- се ис-
кажува нето приход односно загубата, утврдена со Билан-
сот на приходи и расходи на образецот "Б" и се искажува-
ат по одделни видови сите расходи кои не се признаваат 
за даночни цели, согласно со одредбите на Законот. 

 
Член 5 

Во делот Б. Даночни олеснувања и ослободувања- се 
искажуваат сите даночни олеснувања и ослободувања што 
се пресметуваат на основата и се искажуваат сите даночни 
ослободувања на пресметаниот данок. 

 
Член 6 

Во делот V. Данок за плаќање- се искажува пресмета-
ниот годишен данок, уплатените аконтации на данок во 
текот на годината за која се пресметува данокот и утврде-
ната разлика. 

 
Член 7 

До Управата за јавни приходи и до Централниот ре-
гистар образецот од член 2 на овој правилник се поднесу-
ва, во по еден примерок, најдоцна до 15 март во наредната 
година. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува и за составување на годишниот даночен би-
ланс за 2001 година. 

 
 

          Бр. 08-3691/1  
11 февруари 2002 година              
                Скопје 
 

                 Министер за финансии,  
         Никола Груевски, с.р. 
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137. Образецот од став 1 на овој член содржи податоци за 

даночниот обврзник и за приемот на образецот; во делот 
А. Приходи и расходи од работењето, се содржани пода-
тоци за:  I. Остварени бруто приходи; II. Остварени расхо-
ди; Во делот Б. Финансиски резултат, се содржани подато-
ци за: III. Нето приходот пред оданочување; IV. Загуба 
пред оданочување; во делот V. Посебни податоци, се со-
држани податоци за: вредноста на средствата за работа, 
вредноста на залихите и податоци за вработени лица; во 
делот Г. Податоци за подносителот и во посебен дел: оп-
шти податоци и упатство за пополнување на образецот 
"Б". 

Врз основа на член 65 од Законот за персоналниот да-
нок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 70/94, 
71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001 и 2/2002), министе-
рот  финансии донесува  за

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И НА 
ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБ-
ВРЗНИЦИ  ШТО ВРШАТ СТОПАНСКА 

И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ  
Член 1 

До Управата за јавни приходи и до Централниот ре-
гистар, образецот "Б", се поднесува во по еден примерок, 
најдоцна до 15 март во наредната година." 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на 
водење на работните книги и на помошната евиденција на 
даночните обврзници што вршат стопанска и професио-
нална дејност ("Службен весник на РМ" бр. 1/88, 38/91, 
29/94, 7/95 и 35/95), во насловот и во останатите одредби 
од правилникот, зборовите: "стопанска и професионална 
дејност", се заменуваат со зборовите: "самостојна деј-
нос ". 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува и за составување на Билансот на приходи и 
расходи за 2001 година. 

т 
Член 2 

Ч ленот 21, се менува и гласи:   "Член 21            Бр. 08-3691/1          Министер за финансии, По истекот на календарската година даночните обврз-
ници составуваат Биланс на приходи и расходи, на образе-
цот "Б", кој е составен дел на овој правилник. 

11 февруари 2002 година           Никола Груевски, с.р. 
               Скопје 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



13 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 11 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 12 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 февруари 2002 
 
138. Прилог број 1 

 Врз основа на член 71 став 3 од Законот за шумите 
("Службен весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000) и член 74 
став 3 од Законот за ловството ("Службен весник на РМ" 
бр. 20/96, 26/96 и 34/97), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесува 

 
 
 
 
  
 П Р А В И Л Н И К 
 ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕ-

ГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ШУ-
МАРСТВО И ЛОВСТВО 

 
 
   Член 1  Со овој правилник се пропишува образецот и начинот 

на издавање на легитимацијата на инспекторот за шумар-
ство и ловство. 

 
 
   Член 2  Легитимацијата се печати на два картони кои меѓусеб-

но се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 
7,0х8,5 см. 

 
 
139. Првиот картон е кожен браон и на него е испечатено: 

прво Република Македонија, под него грбот на Република 
Македонија (метален), потоа легитимација на инспекторот 
за шумарство и ловство и е втиснат бројот на легитимаци-
јата. Вториот картон е пластифициран и на него е испеча-
тено: наслов на органот кој ја издава легитимацијата, под 
него Државниот инспекторат за шумарство и ловство, 
место за фотографија на инспекторот, име и презиме на 
инспекторот, број на легитимацијата и датум на издавање 
на легитимацијата, место за потпис на министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство и место за печат. 

Врз основа на чле
("Сл. весник на РМ" б
земјоделство, шумарст

 
П

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
ВИЛНИКОТ ЗА ПРА

БОТИТЕ НА Ш
 

Во Правилникот за 
шумската полиција ("С
нот 5 став 1 зборовите:
ваат со зборовите: "со ди

 
Член 3 

Легитимацијата на инспекторот за шумарство и лов-
ство ја издава министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. По став 1 се додава

- "Легитимацијата 
со димензии 21х8 см. Н
легитимацијата, а од 
прилог број 1 од Прав
оружјето што го носат
ција ("Сл. весник на РМ

 
Член 4 

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му 
е издадено има службено својство на инспектор. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок на 
службеното својство на инспектор. Ставот 2 станува ст  Член 5 

Во случај на губење на легитимацијата инспекторот ја 
огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го извес-
тува министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство кој му издава нова легитимација. 

Овој правилник вл
на објавувањето во "С
донија". 

 
   Бр. 15-1059/1  

Член 6 5 февруари 2002 годин
Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:       Скопје 
- дотраеност или оштетување и  
- промена на личните податоци на имателот. 140. 
 Врз основа на чле

("Сл. весник на РМ" б
земјоделство, шумарст

Член 7 
Легитимацијата што се одзема, враќа или се заменува, 

се поништува.  
 П

Член 8 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И Д
КОТ ЗА УНИФОРМАТ
ГО НОСАТ ПРИПАДН

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот и начинот 
на издавање на легитимацијата на шумарскиот инспектор 
("Службен весник на РМ" бр. 23/98) и Правилникот за об-
разецот на легитимацијата на ловниот инспектор ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 16/97). 

 

Во Правилникот за
што го носат припадн
весник на РМ" бр. 23/9

 
Член 9 

"Шумските полицај
ма. Свечената униформа

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".  

 
Член 7 се менува и

свечена и работна уни
ска и летна." 

   Бр. 09-9631/2                                      Министер, 
5 февруари 2002 година                    Марјан Ѓорчев, с.р. 

        Скопје                           
 

 

н 61 став 3 од Законот за шумите 
р. 47/97 и  7/2000), министерот за 
во и водостопанство, донесува 

 Р А В И Л Н И К 
 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
УМСКАТА ПОЛИЦИЈА 

Член 1 
правилата за вршење на работите на 
л. весник на РМ" бр. 50/98), во чле-
 "со димензии 6,5х10 см" се замену-
мензии 6х8 см". 

 нов став 2 кој гласи: 
се става во заштитна кожна облога 
а десната страна од облогата стои 
левата страна метален амблем од 
илникот за униформата и видот на 
 припадниците на шумската поли-
" бр. 23/98)". 
ав 3. 

Член 2 
егува во сила осмиот ден од денот 
лужбен весник на Република Маке-

          Министер, 
а                 Марјан Ѓорчев, с.р. 

__________ 

н 65 став 2 од Законот за шумите 
р. 47/97 и  7/2000), министерот за 
во и водостопанство, донесува 

 Р А В И Л Н И К 
ОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
А И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО ШТО 
ИЦИТЕ  НА ШУМСКАТА ПОЛИ-
ЦИЈА 

Член 1 
 униформата и видот на оружјето 
иците на шумската полиција ("Сл. 
8) членот 2 се менува и гласи: 
ци имаат свечена и работна унифор-
 е зимска и летна". 

Член 2 
 гласи: "Шумските полицајки имаат 
форма. Свечената униформа е зим-
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Член 3 
По член 11 се додава нов член 11-а и гласи: 
"Работната униформа на шумските полицајци и поли-

цајки ги има следниот крој и боја: 
Работната униформа е изработена од зелено или шаре-

но маскирно платно (50% памук и 50% синтетика) со 
стандарден крој и се состои од: виндјакна со влошка, пан-
талони, волнена блуза со рол јакна, кошула со кратки ра-
кави, маица со кратки ракави, ракавици, чевли со дебел 
ѓон и "безбол" капа. 

На десниот ракав од виндјакната и кошулата со кратки 
ракави на растојание од 8 см од горниот раб на ракавот е 
вшиен правоаголен амблем со димензии 10,5х2,5 см со из-
везени букви ШУМСКА ПОЛИЦИЈА, а на левите ракави 
на растојание од 8 см од работ е вшиен амблемот во облик 
на штит извезен на чоја со зелена боја даден во прилог 
број 1. На капата во средишниот дел се носи амблемот да-
ден  прилог број 2 од овој правилник."  во

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и

 
  Бр. 15-1060/1            Министер, 

5 февруари 2002 година                 Марјан Ѓорчев, с.р. 
      Скопје 

__________ 
141. 

Врз основа на член 17 став 2 алинеја 4 од Законот за теле-
комуникации ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), 
министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА НАДЗОР НА КАБЛОВСКА 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИСКА МРЕЖА  
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на висината на надо-
местокот за надзор на кабловска радио-телевизиска мрежа 
("Сл. весник на РМ" бр. 59/01), во член 2 став 1, алинеја 1, 
зборот "0,2 ДЕМ", се заменува со зборот "0,102 ЕВРА", во 
алинеја 2, зборот "0,3 ДЕМ", се заменува со зборот "0,154 
ЕВРА", во алинеја 3 зборот "0,4 ДЕМ" се заменува со збо-
рот "0,204 ЕВРА" и во алинеја 4 зборот "0,5 ДЕМ" се за-
менува со зборот "0,255 ЕВРА". 

Во став 2 по зборот "телекомуникации" се додаваат 
зборовите: "со следните податоци: назив на примачот: 
ТРЕЗОРСКА СМЕТКА / УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ; Банка на примачот: НАРОДНА БАНКА НА РМ; 
Сметка на НБ на РМ: 100000000063095; Сметка на Упра-
вата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724142; Прог-
рам : 11;." а 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето 

во " лужбен весник на Република Македонија". С
 
   Бр. 02-923/6            Министер 

28 јануари 2002 година              за транспорт и врски, 
             Скопје               Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
142. 

Врз основа на член 17, став 2, алинеја 4 од Законот за те-
лекомуникации ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 
28/2000), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊА И МЕРЕЊА НА КАБЕЛ-
СКА МРЕЖА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА РАДИО И ТЕ-

ЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ  
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на висината на надо-
местокот за извршување на испитувања и мерења на ка-
белска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиски 
програми ("Сл. весник на РМ" бр. 94/01), во член 2, алине-
ја 1, зборот "1000 ДЕМ" се заменува со зборот "511 ЕВ-

РА", а во алинеја 2, зборот "150 ДЕМ" се заменува со збо-
рот 77 ЕВРА".  "

 
Член 2 

Член 3 се менува и гласи: 
"Надоместокот утврден во член 2 од овој правилник се 

уплаќа на жиро сметка на Управата за телекомуникации, 
со следните податоци: 

Назив на примачот: ТРЕЗОРСКА СМЕТКА / УПРАВА 
ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Банка на примачот: НАРОДНА БАНКА НА РМ; Смет-
ка на НБ на РМ: 100000000063095 

Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна 
шифра: 724143; Програма: 11;." 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето 
во " лужбен весник на Република Македонија". С

 
   Бр. 02-923/7            Министер 

28 јануари 2002 година              за транспорт и врски, 
             Скопје               Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
143. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 30 јануари 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 5 алинеја 3 од Законот за пазарната 
инспекција ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 35/97, 23/99). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по иниција-
тива поднесена  од Стамен Филипов од Скопје, со Решение 
У. бр. 160/2001 од 12 декември 2001 година поведе постап-
ка за оценување уставноста на член 5 став 3 од Законот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше 
поставено прашањето за неговата согласност со Уставот на 
Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека во членот 5 од За-
конот се утврдени условите што лицето треба да ги испол-
нува за да може да се назначи за пазарен инспектор. При 
тоа, како услов во алинејата 3 се утврдува, против него да 
не се води кривична постапка и да не е осудувано за кри-
вично дело против државата, службената должност, про-
тив јавните финансии и стопанство, како и за кривично 
дело извршено со умисла, за кои може да се изрече казна 
затвор во траење од најмалку една година. 

5. При оценувањето на уставноста на член 5 алинеја 3 
од Законот, Судот ги имаше во предвид членовите 13 став 
1 и 14 став 1 од Уставот, од чиј аспект и се оспоруваше 
неговата уставност во иницијативата. 

Имено, според членот 13 став 1 од Уставот, лицето об-
винето за казниво дело ќе се смета за невино се додека не-
говата вина не биде утврдена со правосилна судска одлу-
ка. А според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било ут-
врдено со закон и за кое не била предвидена казна. 

Во наведените уставни одредби всушност се утврдуваат 
два принципи на казнено-правниот однос и тоа прво: прин-
ципот на презумпција (претпоставка) на невиност на лицето 
до правосилноста на судската одлука и второ, принципот на 
легалитет, односно законитост во казненото право, што зна-
чи забрана за казнување за дело кое е извршено во време 
кога не било предвидено со закон и за кое не била предви-
дена казна. 
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Значењето на принципот на презумпцијата на неви-
ност, меѓу другото, се состои и во тоа обвинетото лице да 
не може да трпи ниедна правна последица пред правосил-
носта на судската пресуда, ниту да се смета како виновно, 
односно осудено. 

Од друга страна, пак, од суштината на овие два прин-
ципи заедно произлегува дека целиот казнено правен од-
нос се исцрпува само на релацијата казниво дело и судски 
изречената казна на неговиот сторител, така што сите дру-
ги последици што се состојат во ограничување на правата 
на сторителот на казнивото дело, а кои не произлегуваат 
од видот на казната се недопуштени, освен ако тоа не е из-
рично утврдено со Уставот. 

Имајќи го предвид наведеното, како и содржината на 
оспорената одредба, според која актуелното водење на 
кривичната постапка и поранешната осудуваност на граѓа-
нинот за определени кривични дела, без оглед дали покрај 
казната му е изречена и мерката забрана за вршење на оп-
ределена професија, дејност или должност, претставуваат 
ограничувачки фактор за назначување на лицето за паза-
рен инспектор. Судот оцени дека со алинејата 3 на член 5 
од Законот се повредува начелото на презумпција на неви-
носта утврдено во член 13 став 1, а истовремено и член 14 
став 1 од Уставот. 

Ова од причини што, во првиот дел на алинеја 3 на 
членот 5 граѓанинот, односно во конкретниот случај лице-
то што би можело по други основи да се назначи за паза-
рен инспектор, го смета за виновен пред да биде утврдена 
неговата вина со правосилна судска одлука, поради што 
таа по својата суштина во овој дел всушност е казнена од-
редба, а пропишаното во другиот нејзин дел има елементи 
на правна последица од осудата на лицето што не произ-
легува од осудата, но настапува по сила на законот (еџ ле-
ге) и на овој начин се проширува правното дејство на осу-
дата, за што не постои уставен основ. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми  д-р Јосиф Талевски. и 

У. бр. 160/2001                               Претседател 
30 јануари 2002 година         на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                        Македонија, 
                                                         д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
144. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 30 јануари 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 40 став 3 од Законот за вршење на 
занаетчиската дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 37/98, 98/2000). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-
јатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Реше-
ние У. бр. 186/2001 поведе постапка за оценување устав-
носта на членот 40 став 3 од Законот означен во точката 1 
од оваа одлука, затоа што основано беше поставено пра-
шањето за неговата согласност со членовите 13 став 1, 14 
став 1 и 54 став 1 од Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 40 
став 3, од Законот, мајсторски испит не можат да полагаат 
лица кои со правосилна судска одлука се осудени за каз-
ниви дела пропишани во овој закон, како и казниви дела 
против јавните финансии и работните односи, како и лица 
на кои им е изречена мерка на безбедност - забрана на вр-
шење дејност, односно занимање. 

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со пра-
восилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 од уста-
вот никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис ка-
ко казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Согласно член 32 став 1 и 2 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување и достапност на 
секое работно место под еднакви услови. 

Во член 54 став 1 од уставот е предвидено дека слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот можат да се огра-
ничат само во случаи утврдени со уставот. 

Видовите на санкции кои можат да се изречат за каз-
ниви дела (кривично дело или прекршок) се пропишани 
во Кривичниот законик и Законот за прекршоците. Така, 
во овие два закони, како посебни видови санкции се утвр-
дени и мерките на безбедност, меѓу кои и забраната за вр-
шење на професија, дејност или должност, кои можат да 
се изречат ако на сторителот му е изречена казна затвор, 
парична казна или условна осуда. 

Во член 5 од Кривичниот законик утврдено е дека на 
сторителот, меѓу другото, на кривично дело во извршува-
њето на кривичната санкција можат да му бидат одземени 
или ограничени права само во мерка која им одговара на 
природата и содржината на таа санкција, а според членот 
60 од истиот Законик целта на мерките на безбедност е да 
се отстранат состојбите или условите што можат да влија-
ат сторителот во иднина да врши кривични дела. 

Од суштината на наведените уставни и законски од-
редби произлегува дека на сторителот на казниво дело мо-
же да му се изрече санкција односно казна, што како таква 
е утврдена со закон и дека санкцијата, односно казната 
може да се изрече само со судска одлука. Тоа од друга 
страна, значи дека казнено-правниот однос се исцрпува на 
релацијата на казнивото дело и судски изречената казна 
односно санкција на сторителот и дека во извршувањето 
на изречената казна, односно санкција на сторителот на 
казнивото дело можат да му бидат одземени или ограни-
чени определени права само во мерка која им одговара на 
природата и содржината на таа санкција, односно казна 
(член 5 од Кривичниот законик), а сите други натамошни 
последици што се состојат во ограничување на правата на 
сторителот на казнивото дело што не произлегуваат од 
осудата не се допуштени, освен ако тоа не е изречно утвр-
дено со Уставот, согласно член 54 став 1 од уставот. 

Имајќи го предвид наведеното, како и содржината на 
член 40 став 3 од Законот, Судот смета дека ограничува-
њето на правото на полагање на мајсторски испит на лица-
та кои со правосилна судска одлука се осудени за казниви 
дела пропишани во овој закон, како и за казниви дела про-
тив јавните финансии и работните односи, што се врши со 
оваа одредба од Законот, нема уставно правен основ со ог-
лед на тоа што ова ограничување не е последица од извр-
шување на осуда, односно мерка што ја изрекол судот, но 
е последица што настапува по сила на самиот закон. 

Ова подеднакво се однесува и за делот од оваа оспоре-
на одредба според кој мајсторски испит не може да пола-
гаат и лицата на кои им е изречена мерка на безбедност - 
забрана за вршење дејност, односно занимање. Имено, и 
во овој случај ограничувањето на правото на полагање на 
мајсторски испит на лицата на кои им е изречена мерката 
на безбедност забрана на вршење дејност, односно зани-
мање не одговара на самата природа и содржина на оваа 
мерка и не произлегува од нејзиното извршување, но 
претставува друга дополнителна последица што тие ја тр-
пат по основ на осудуваноста, односно изречената мерка 
по сила на самиот закон, што исто така не е во согласност 
со членовите 13 став 1 и 14 став 1, а поврзано со тоа и со 
член 54 став 1 од Уставот. 
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6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ките 1 од оваа одлука. 

Член 2 
П
 
о член 3 се додава нов член 3-а кој гласи: 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми  д-р Јосиф Талевски. 

"Член 3-а 
На сите работници во Државниот завод за ревизија кои 

според актот на систематизацијата се распоредени за да 
извршуваат работни задачи од надлежност на ревизијата 
им се издаваат службени легитимации за државен реви-
зор  

и 
     У. бр. 186/2001                             Претседател ".

 30 јануари 2002 година      на Уставниот суд на Република 
Член 3       Скопје                              Македонија, 

Во образецот на службената легитимација за овластен 
државен ревизор задната страна се менува и гласи: 

         д-р Тодор Џунов, с.р. 
___________ 

 

145. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот 
завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ностите на катастарската општина Стрмош-Општина Про-
биштип. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижности-
те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премерот и катастарот на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).  
          Бр. 09-713/1        Директор, 
 8 февруари 2002 година             Мирче Ѓорговски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
 
146. 

Врз основа на член 15-а од Законот за државната реви-
зија ("Службен весник на РМ" бр. 65/97 и 70/2001), главни-
от државен ревизор, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗ-
ДАВАЊЕ И  ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". 

 
Член 1 и

 Во Правилникот за формата, содржината и начинот на 
издавање и одземање на службената легитимација на ов-
ластениот државен ревизор ("Службен весник на РМ" бр. 
85/01) во член 3 ставот 3 се менува и гласи: 

     Бр. 01-63/1                      Главен државен ревизор, 
5 февруари 2002 година          Методија Тошевски, с.р.    

        Скопје   
"Задната страна на образецот содржи овластувања сог-

ласно со член 18 став 1, член 2 став 1 и 2 и член 3 став 1 
од Законот за државната ревизија и го содржи текстот: 
Лицето чие име и презиме и слика се наоѓаат на оваа леги-
тимација е работник во Државниот завод за ревизија и е 
овластено кај корисниците на средствата од буџетите и 
фондовите, правните лица во кои државата е доминантен 
акционер, јавните претпријатија, Народна банка на Репуб-
лика Македонија, Национална платежна картичка, Аген-
ција за блокирани сметки, Централен регистар, фондови-
те, агенциите и другите институции основани со закон и 
корисниците на средства од фондовите на Европската 
унија и другите меѓународни фондови, да врши испитува-
ње на документите, исправите и извештаите на извршена-
та интерна контрола и интерна ревизија како и испитува-
ње на финансиските трансакции кои претставуваат држав-
ни расходи во смисла на законското и наменското корис-
тење на средствата и да дава оцена за користењето на 
средствата од аспект на постигнатата економичност, ефи-
касност и ефективност". 

__________________________________________________ 
 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

 
2. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од За-
конот за здравственото осигурување ("Сл. весник на РМ" 
бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000 и 50/2001), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 24.12.2001 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТО-
РИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧ-
КО  КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 

 Член 1 
 Со овој правилник се утврдува начинот на плаќањето 

и критериуми за склучување на договори за лабораторис-
ките испитувања кои осигурените лица можат да ги оства-
рат на товар на средствата на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот) 
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во специјалистичко консултативната здравствена заштита 
по упат на избран лекар во примарна здравствена заштита. 

 
Член 2 

Како лабораториски испитувања, во смисла на овој 
правилник се сметаат лабораториските испитувања кои се 
вршат за утврдување на заболувањата, повредите и 
здравствената состојба на осигурените лица во специја-
листичко консултативната здравствена заштита (член 9 
став 1 под б) точка 1 од Законот за здравственото осигуру-
вање) и тоа: 

 
I. Хематолошки и цитолошки испитувања 

 
Ред. 
бр. Анализа 

 КРВНА СЛИКА 
1. Хемоглобин 
2. Еритроцити 
3. Леукоцити 
4. Тромбоцити 
5. Хематокрит 
6. Диференцијална крвна слика 
7. Седиментација на еритроцити за 1 саат 

 
II. Испитување на урина 

 
Ред. 
бр. Анализа 
1. Ацидо-базен статус 
2. Специфична тежина 
3. Белковини 
4. Сахар 
5. Кетони 
6. Седимент на урина 
7. Уробилиноген 
8. Билирубин 

 
III. Основни биохемиски испитувања 

 
Ред. 
бр. Анализа 
1. Гликемија 
2. Холестерол 
3. Триглицериди 
4. Уреа 
5. Креатинин 

 
IV. Тест за бременост 

 
Член 3 

Лабораториските испитувања од член 2 на овој пра-
вилник, осигуреното лице ги остварува со упат на избра-
ниот лекар (образец лабораториски упат). 

 
Член 4 

Појдовни критериуми за определување на надоместокот 
за плаќање на лабораториските испитувања по упат на из-
бран лекар од член 2 на овој правилник се: 

- планираните средства за специјалистичко-консулта-
тивна здравствена заштита за делот на лабораториски ис-
питувања што се остваруваат од придонесот за задолжи-
телно здравствено осигурување; 

- бројот на населението; 
- структурата на населението по возрасни групи; 
- број и структура на потреби од лабораториски испи-

тувања утврдени во претходните години. 
 

Член 5 
Здравствената установа која врши лабораториски ис-

питувања, склучува договор со Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија за плаќање на услугите за 
обезбедените лабораториски испитувања на осигурените 
лица. 

 
 
 

Со договорот од став 1 на овој член се регулираат: 
- видот на лабораториските испитувања, 
- бројот на осигурените лица и структурата на возрас-

ните групи што го избрале избраниот лекар, 
- начинот на упатување, 
- начин и време на вршење на лабораториските испи-

тувања, 
- и други меѓусебни обврски на договорните страни. 
Плаќањето на надоместокот за обезбедување на лабора-

ториски испитувања од член 2 на овој правилник на Фон-
дот, се врши за лабораториските испитувања извршени по 
склучувањето на договорот од став 1 на овој член и на дого-
ворот од член 6 на овој правилник. 

 
Член 6 

За остварување на правото на лабораториски испиту-
вања на осигурените лица, здравствената установа на из-
браниот лекар склучува договор со здравствена установа 
која врши лабораториски испитувања и тоа за сите осигу-
рени лица кои го избрале избраниот лекар. 

 
Член 7 

Примерок од договорот од член 6 на овој правилник 
здравствената установа која врши лабораториски испиту-
вања доставува и до надлежната подрачна служба на Фон-
дот. 

 
Член 8 

Надоместокот за обезбедените лабораториски испитува-
ња (капитација), претставува потенцијален месечен износ 
на надоместок кој осигуреното лице може да го донесе, ка-
ко износ кој се плаќа на здравствената установа која врши 
лабораториски испитувања за обезбедување на испитувања-
та од член 2 на овој правилник. 

Надоместокот за капитација се состои од соодветен 
број на поени. 

Надоместокот за капитација се определува според ста-
росната структура на осигурените лица, помножен со ос-
новните поени за секоја од овие категории и тоа:  

 
Категорија Поени 
За деца до 6 годишна возраст 1.80 
За деца постари од 6 и помали од 18 години 1.20 
За возрасни над 18 години и помлади од 34 1.00 
За возрасни над 34 години и помлади од 65 2.10 
За возрасни постари од 65 3.10 

 
Основните поени од став 1 на овој член се утврдени 

врз основа на статистички податоци за потребите од лабо-
раториски испитувања во претходниот период. 

 
Член 9 

Вредноста на поенот за обезбедени лабораториски ис-
питувања ја утврдува Фондот врз основа на планираните 
приходи утврдени со Буџетот на Фондот за тековната го-
дина. 

 
Член 10 

Надоместокот на капитацијата од член 8 на овој Пра-
вилник, што го исплаќа Фондот за здравствената установа 
која врши лабораториски испитувања ги опфаќа сите тро-
шоци за квалитетно и навремено извршување на обезбеде-
ните испитувања и ги опфаќа трошоците за: 

- одржување на здравствената установа и опремата по 
соодветни стандарди, 

- обезбедување на потребните услуги на осигурените 
лица, 

- плаќање на медицинскиот и останатиот персонал, 
- потрошен материјал за конкретни услуги, 
- други вообичаени трошоци, 
- водење на компјутерска евиденција и доставување на 

податоци до Фондот за здравствено осигурување и остана-
тите надлежни институции. 
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Член 11 
Надоместокот на лабораториските испитувања кои не 

се опфатени со овој правилник, до утврдување на начинот 
на нивното плаќање со друг општ акт ќе се плаќа според 
цените утврдени со Ценовникот на здравствените услуги 
во Република Македонија. 

 
Член 12 

Договорите кои се склучени со Фондот за вршење на 
лабораториска дејност ќе се усогласат со одредбите на 
овој правилник во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

За здравствените установи кои имаат склучени догово-
ри со Фондот, до усогласувањето од став 1 на овој член, 
продолжува да се применува постојниот начин на плаќа-
ње. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
         Бр. 02-7623/3      Фонд за здравствено осигурување 
24 декември 2001 година           на Македонија  
             Скопје                        Управен одбор, 
         Делче Ицков, с.р. 

___________ 
 

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3. 
Врз основа на член 163 од Законот за пензиското и ин-

валидското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/01 и 50/01), а во 
врска со став 6 од член 77 од Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98 и 
46/99), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата одржа-
на на 13.07.2001 година, донесе 

 
СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 
22/98 и 46/99), во членот 46 во став 3 зборот "конвенции-
те" се заменува со зборовите: "меѓународните договори", 
по зборот "осигурување," се брише запирката и зборовите: 
"освен за правото за утврдување на пензиски стаж". 

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:  
"По овластување на директорот на Фондот, решение за 

право од пензиското и инвалидското осигурување во прв 
степен со примена на меѓународните договори за социјал-
но осигурување и известие за евидентиран странски пен-
зиски стаж донесува раководителот на подрачната едини-
ца на Стручната служба на Фондот на чие подрачје осигу-
реникот бил последен пат осигурен или постојано живее." 

 
Член 2 

Оваа статутарна одлука ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Македонија" по давањето согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа статутарна одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
 Бр. 02-3687/1                                Претседател  

13 јули 2001 година             на Управниот одбор, 
      Скопје                          д-р Марика Јорданова, с.р. 

 
 

Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата 

на тужителот Љутвија Османовиќ од Скопје, против туже-
ниот Ќазим Мурселовиќ од Скопје, бул. "Македонско Ко-
совска Бригада" бр. 4. Судот има сознание дека тужениот 
не живее на оваа адреса. 

Се повикува тужениот Ќазим Мурселовиќ од Скопје, 
сега со непознато место на живеење, да се јави пред Ос-
новниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена, да дос-
тави своја адреса или постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му определи привремен старател, кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во текот на постап-
ката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П. бр. 
1770/2001.             (3571) 

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор за 
долг, по тужбата на тужителот Константин Делев од 
Скопје, против тужениот Васил Василевски, ул. "Методија 
Митевски" бр. 6/4-9, а сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 28.508,00 денари. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на град Скопје бр. 3020-742 од 24.12.2001 година, 
за посебен старател на тужениот Васил Василевски од 
Скопје, со непозната адреса на живеење е поставена адво-
катот Фани Михајловска од Скопје, ул. "Лермонтова" бр. 
3. 

Посебниот старател ќе го застапува тужениот во пос-
тапката по П. бр. 168/00 и ќе ги штити неговите интереси 
до правосилното окончување на спорот, односно сé доде-
ка тужениот или негов полномошник не се јават во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 
168/2000.             (3596) 

___________ 
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е пар-

нична постапка оформена по тужбата на тужителот АД за 
осигурување ВАРДАР Скопје, против тужениот Ибраим 
Таировски, со непознато живеалиште, за регресен долг. 

Се повикува тужениот Ибраим Таировски да се јави во 
судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена од 
објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, неговите интереси во постапката до 
правосилното извршување на истата ќе ги штити адвока-
тот Киро Дамески од Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 2, кој 
е определен како негов привремен застапник со решение 
на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град 
Скопје бр. 3020-611 од 17.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 
266/1999.     

___________ 
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор 

по тужбата на тужителот Кирил Тасев од Скопје бул. "Ја-
не Сандански" бр. 21/6-7 против тужениот Драги Ѓорѓиев 
од Скопје, сега со непозната адреса на живеење за долг. 
Вредност 4.770 ДЕМ. 
Се повикува тужениот Драги Ѓорѓиев од Скопје да се ја-

ви во овој суд и ја достави сегашната адреса на живеење 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот се 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ЏВИ. П.бр. 415/01. 

              (3710) 
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ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор за развод 

на брак по тужбата на тужителката Весна Тодороска од 
Кочани, ул. "М. Тито" бр. 3/33, против тужениот Пецо То-
дороски од Кочани, ул. "М. Тито" бр. 3/33, сега во стран-
ство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Пецо Тодороски да се јави во 
овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас 
или во истиот рок да овласти свој полномошник кој ќе ги 
застапува неговите интереси во постапката.  

За привремен застапник на тужениот се назначува 
Силвана Мишева од Кочани, стручен соработник во Ос-
новното јавно обвинителство во Кочани, која ќе ги заста-
пува интересите на тужениот сé додека тужениот или не-
гов полномошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 13/2002. 
                                            (3567) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за развод 
на брак по тужбата на тужителката Даниела Николова од  
Струмица, против тужениот Бранко Николов од с. Добреј-
ци, со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 
60.000 денари. 
За привремен застапник на тужениот се назначува Ва-

лентина Митева стручен соработник во Основниот суд во 
Струмица, која ги има сите права на законски застапник 
во ова постапка согласно член 79 од Законот за парнична 
постапка. 
Се повикува тужениот Бранко Николов да се јави во рок 

од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ" во судница бр. 18. Во спротивно, неговите ин-
тереси ќе ги застапува привремениот застапник до право-
силното завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1998/2000.  

         (4111) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански 

суд, постапувајќи по тужбата на тужителот Асенчо Траја-
нов од с. Василево, против тужената Македонка Трајанова 
од с. Василево, куќен број 32.  
За привремен застапник на тужената Македонка Трајано-

ва од с. Василево, бр. 32, сега со непознато место на живее-
ње, а во предметот на Основниот суд во Струмица, П. бр. 
1953/99 година, за поништување на спогодба, вредност не-
определена, се назначува - Лорета Абрашева - стручен сора-
ботник во Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на 

тужената согласно член 79 од ЗПП, со сите права, се до 
појавување на тужениот или негов полномошник пред 
овој суд. 
Се повикува тужената Македонка Трајанова да се јави 

во овој суд во рок од 15 дена од објавување на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1853/99.  

         (4113) 
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. 

бр. 1173/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 01004862?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Тргов-
ското друштво за услуги и трговија ЧИНГО Томе Чингов-
ски ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5. 

Зголемување на основната главница на Трговското 
друштво за услуги и трговија ЧИНГО Томе Чинговски 
ДООЕЛ Охрид со влог во пари од страна на содружникот 
Томе Чинговски од Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5, во износ 
од 500.000,00 денари. 

 
 
 
 

Вкупен основен влог на друштвото: 22.634.610,00 де-
нари. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1173/2001.             (3446) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола со решението П. Трег. 

бр. 599/2000 од 14.06.2000 година во регистарската влош-
ка бр. 6898, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Трговското друштво за туризам и тргови-
ја "МЕЦОФОРТЕ" Сашо Кичеец и др. ДОО Охрид, ул. 
"Цар Самоил" бр. 8. 

Промена на лицето овластено за застапување на Тр-
говското друштво за туризам и трговија "МЕЦОФОРТЕ" 
Сашо Кичеец и др. ДОО - Охрид. 

Му престанува овластувањето за застапување на Ни-
кола Тодоровски и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Билјана Андонова-
управител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
599/2000.             (3447) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3620/2001, од 25.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02025228?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на намерувано намалување на основната 
главница на Друштво за застапување, трговија на големо и 
мало КОДИМ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Првомајска" 
бб, Скопје. 

Упис на намерувано намалување на основната главни-
ца. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3620/2001.                                              (2518) 

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

бр. 3799/2001, од 05.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043006?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштво за 
угостителство, трговија и услуги МАРАЈА ДООЕЛ увоз-
извоз Гостивар, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 147. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
24.10.2001 година, а основач-единствен содружник е Игор 
Милошевски од Гостивар. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/2, 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, 63.30, 74.84, 
93.02, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување, кон-
сигнација, комисиона продажба, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и над-
ворешното работење е Игор Милошевски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3799/2001.                                            (29484) 

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

3739/2001, од 31.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042946?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, про-
мет и услуги МАИВА-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 91-3/1. 
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Основач: Миланчо Костевски од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 91-3/1. Седиште: Скопје, бул. "Јане Сан-
дански" бр. 91-3/1. 

Дејности: 15.81, 15.82, 15.84, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.22, 21.23, 
25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.75, 29.24, 29.40, 29.55, 29.56, 
29.71, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 32.30, 36.50, 
36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.22, 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, 51.47, 51.51, 
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, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување странски правни и физички 
лица, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. Целосна одговорност. 

Управител и лице овластено за застапување во надво-
решнотрговскиот промет Миланчо Костевски - без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3739/2001.                                            (29485) 

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

бр. 3054/2001, од 16.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042261?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП МАЈАМИ М Продавница 
за мешовита стока Митко Јован Делев, с. Кованец, Гевге-
лија. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 42.43, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој 
имот. Лице овластено за застапување е: Митко Делев - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3054/2001.                                            (29486) 

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

бр. 3346/01, од 05.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042553?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ТП КЕС ГОЛФ Еџевит Кемал Сади-
ки Радио такси Скопје, ул. "Антон Попов - 11" бр. 41 а. 

Називот на фирмата гласи: ТП КЕС ГОЛФ Еџевит Ке-
мал Садики Радио такси Скопје, ул. "Антон Попов  - 11" 
бр. 41 а. 

Дејност на фирмата ќе биде: 60.22 - такси превоз. 
Основач на фирмата е лицето Еџевит Кемал Садики од 

Скопје, ул. "Антон Попов - 11" бр. 41 а. Ерџевит Садики - 
управител со неограничени овластувања. 

Фирмата е основана со Акт бр. 01/01 од 27.09.2001 го-
дина. Основачот на ТП одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3346/01.      
                     (29487) 

                 

Дејности: 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, 52.62, 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, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 74.84, 52.73, 52.74, 36.21, 36.22, 
36.50, 36.61, 36.63. Дејности во НТП: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, компензациони работи, консигнаци-
ја, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

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

бр. 3613/2001, од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042820?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за градеж-
ништво, трговија и услуги ММ КОМПАНИЈА ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Димитар Беровски" бр. 3, Скопје. 

 
 
 
 
 
 

Трговското друштво се основа со Изјава за основање 
на друштвото како трговско друштво во облик на ДООЕЛ 
од 15.11.2001 година дадена од Мојсије Милосавлевски од 
Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 
05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/2, 20.10, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 24.15, 24.16, 25.21, 
25.22, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
26.82/2, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 37.20, 40.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 67.11, 67.13, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 
74.20/3, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 90.00, 92.20, 93.02, 
93.05, врши комплетен надворешнотрговски промет со 
прехранбени и непрехранбени производи, увоз-извоз во 
малограничен промет, посредување и застапување во об-
ласта на прометот и услугите, посредување во надвореш-
нотрговскиот промет (ран пласман, реекспорт, саемски 
компензации и друго). 

Во правниот промет со трети лица, друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сиот свој имот и средства. 

Управител на друштвото е Мојсије Милосавлевски од 
Скопје, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3613/2001.                                            (29488) 

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

бр. 3835/2001, од 05.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043042?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и 
услуги ЕВИТА-МИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ди-
митар Пандилов" бр. 29. 

Основач: Менка Потеска од Скопје, ул. "Димитар Пан-
дилов" бр. 29. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одго-
вара со целиот свој личен имот. 

Лице овластено за застапување - Менка Потеска - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3835/2001.                                            (29489) 

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

бр. 3477/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042684?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
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регистар основањето на Друштво за трговија со ортопед-
ски инструменти и препарати, производство и услуги 
ТРЕУ МЕДИНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "44" ББ, 
Радишани, Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 
26.66, 27.21, 27.22, 27.34, 28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 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, 51.64, 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, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 
92.72, 93.01, 72.50, 52.32, 51.46, 51.65, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување, посредување во про-
метот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во друмскиот сообра-
ќај, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, 
Р. Бугарија и Р. Грција, изведување на градежни работи во 
странство, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Николчо Глигоров - 

управител без ограничување. 
Основач на друштвото е Николчо Глигоров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3477/2001.                                            (29490) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3220/2001, од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042427?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштво за производ-
ство, промет, градежништво и услуги ИНГ-МАР ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 193. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, про-
мет, градежништво и услуги ИНГ-МАР ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 193. 

Скратен назив: ИНГ-МАР ДОО експорт-импорт Скоп-
је. Назив на латиница: Друштво за производство, промет, 
градезниство и услуги ИНГ-МАР ДОО експорт-импорт 
Скопје. Назив за странство: ИНГ-МАР Лтд. Скопје. 

Основачи: Љубе Јовчевски од Скопје, ул. "Димо Хаџи-
димов" бр. 193 и Марија Јовчевска од Скопје, ул. "Димо 
Хаџидимов" бр. 193. 

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 
32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 

36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, застапување на странски фирми, зас-
тапување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ко-
мисиона продажба, продажба на странски стоки од кон-
сигнациони складови, изведување завршни и занаетчиски 
работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, 
инженеринг. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет Љубе Јовчевски - управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3220/2001.                                            (29491) 

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

бр. 3717/2001, од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042924?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштво за производство, угости-
телство, трговија и услуги КИКИ-ДТ ДООЕЛ увоз-извоз 
Кратово, с. Шлегово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 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, 51.64, 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, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 
74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 
93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со 
СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, изве-
дување на градежни работи во странство, туристички ра-
боти во странство, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Светлана Кирова - 

управител без ограничување. Основач на друштвото е 
Светлана Кирова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3717/2001.                                            (29492) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3581/2001, од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042788?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштво за трговија и ус-
луги И и А ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Скратен назив на 
фирмата: И и А ДООЕЛ Скопје, ГТ Центар бр. 5. 

Основач на друштвото е Илир Папранику од Скопје, 
државјанин на РМ, со место на постојано живеење во с. 
Сарај бр. 57. 

Седиштето на друштвото е во ГТ Центар бр. 5. 
Друштвото има заштитен знак, заштитниот знак е сос-

тавен од буквите И и А кои се поврзани со знакот (енд), 
печат во кружна форма и штембил. 

Печатот е во кружна форма и на истиот е испишан на-
зивот на фирмата и седиштето на македонски јазик, а во 
средината на печатот е втиснат заштитниот знак на друш-
твото. Заштитниот знак е на штембилот е испишан пред 
текстот, називот на друштвото. 

Друштвото ги врши следните: 50.10, 50.30/1, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/3, 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, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
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, 
52.47, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 74.82, 74.84. Надворешна трговија: 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, консигнаци-
ја, реекспорт и услуги во областа на прометот со стоки и 
сообраќај. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.546 евра 
или 155.100,00 денари, денарска противвредност по сре-
ден курс на денот на поднесувањето на пријавата. Основ-
ната главница се состои од непарични средства - предмети 
проценети од овластен судски проценител и основачот во 
целост ги внесува во друштвото пред поднесувањето на 
пријавата. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. 

За управител на друштвото за трговија и услуги И и А 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е именуван Илир Папранику со 
место на постојано живеење во с. Сарај, Скопје. 

Управителот го застапува друштвото во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3581/2001.                                            (29493) 

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

бр. 3732/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042939?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и 
услуги ДС-23 ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Јордан Хаџи-
константинов Џинот" бр. 7, Скопје. 

Единствен содружник на Друштвото е: Јован Атана-
совски од Скопје, државјанин на РМ. 

Дејности во внатрешниот промет се: 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 63.40, 74.84. Дејности во надворешниот 
промет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување во прометот со стоки и услуги, застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт. 

 
 
 
 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
спрема трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства. 

Друштвото ќе го застапува Јован Атанасовски - упра-
вител со неограничени овластувања во внатрешниот и 
надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3732/2001.                                            (29494) 

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

бр. 3033/01, од 11.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042240-?, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДОО на Друштво за производство, промет и ус-
луги ЕЛТИНГ ДОО увоз-извоз ул. "Никола Тесла" бр. 84, 
Куманово. 

Основање на трговско друштво: Друштво за производ-
ство, промет и услуги ЕЛТИНГ ДОО увоз-извоз со седиш-
те во Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 84. 

Содружници Јова Крстиќ од Куманово и Валентина 
Крстиќ од Куманово. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За сите обврски сторени 
во правниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. 

Исполнети се условите за основање на ДОО со ЗТД. 
Друштвото со ограничена одговорност во внатрешни-

от трговски промет ќе ги врши следните дејности: 01.11/1, 
01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/2, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 
15.13, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 
29.21, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.53, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.63, 45.11, 45.21/1, 43.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.31., 51.32, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.27, 52.33, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/1, 55.11, 55.12, 60.21, 60.24, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.34, 71.40, 72.50, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 
74.84. Друштвото со ограничена одговорност во надво-
решниот трговски промет ќе ги врши следните дејности: 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски правни лица, консигнација, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3033/01.                       
                     (29495) 

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

бр. 3306/01, од 02.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042513?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштво за интелектуални услуги и 
едукација ММ КОЛЕЏ Бојо и Фијат ДОО ул. "Јужно Мо-
равски Бригади" бр. 22-а, Скопје. 

Фирма: Друштво за интелектуални услуги и едукација 
ММ КОЛЕЏ Бојо и Фијат ДОО. Седиште: ул. "Јужно Мо-
равски Бригади" бр. 22-а, Скопје. 

Содружници: Андрески Бојо, ул. "Јужно Моравски 
Бригади" бр. 22-а, Скопје и Цаноски Фијат, ул. "Далјани" 
бр. 18, Струга со Договор од 25.09.2001 година. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 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, 52.50, 52.61, 70.31, 71.10, 71.33, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, 92.71, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
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трговија со непрехранбени производи, комисиона продаж-
ба, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одго-
вара со сите свои средства. 

Лице одговорно за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Ели-
забета Стамевска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3306/01.            
                     (29496) 

           Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3888/2001.                                            (29499) 

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

бр. 3859/2001, од 06.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043066?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП ТРГО-ГАБЕР КОМЕРЦ 
Колонијална продавница Асибе Шериф Азиров ул. "Ди-
жонска" бр. 95, Скопје. 

Основач: Асибе Шериф Азиров од СКопје, ул. "Ди-
жонска" бр. 95. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 
и 52.26. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец одговара лично со целиот свој имот. 

Асибе Азиров - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3859/2001.                                            (29497) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

3811/2001, од 05.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02043018?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трго-
вија и услуги РАМКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. "Крсте Мисирков" бб. 

Основач: Александар Радевски од Скопје, ул. "Благоја 
Мучето" бр. 27а. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 
15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 
60.24, 63.40, 70.31, 74.83, 74.84. Дејности во надворешно-
трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот 
промет со трети лица одговара со сите сои средства. 

Управител и лице овластено за застапување во НТП е 
лицето Радевски Александар од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3811/2001.                                            (29498) 

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

бр. 3888/2001, од 07.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043095?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ЧАЛО ДООЕЛ Скопје, ул. "Осло" бр. 5 а. 

Единствен содружник е Стојна Чалоска од Скопје. 
Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81, 20.10/1, 20.10/2, 

20.40, 20.51, 22.21, 25.24, 29.71, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 

65.12/3, 70.31, 71.10, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 
74.84, 92.34 и надворешна трговија со прехранбени и неп-
рехранбени производи, реекспорт, комисионо и консигна-
ционо работење, застапување и посредување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој 
имот. 

Управител без ограничување е Стојна Чалоска. 

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

бр. 3832/2001, од 07.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043039?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштво за производство, услуги 
и трговија на големо и мало ТАМА-ТРЕЈД ДОО увоз-из-
воз Кавадарци, Булевар "Кочо Рацин" бр. 7/1/18. 

Дејноста на друштвото е: 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 
28.11, 28.12, 28.73, 28.74, 28.75, 29.22, 34.20, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 25.21, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.52, 51.53, 
51.54, 25.23, 25.24, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.43, 52.42, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.14, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 80.41, 93.02, 93.05, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
63.40. Надворешни трговски дејности се: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународ-
ниот транспорт, застапување на странски фирми и посреду-
вање во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југос-
лавија. 

Основачи се: Марјан Стојанов од Кавадарци, Трајчо 
Стојановски од Кавадарци. 

Управител е: Стојан Стојанов - со неограничено овлас-
тување исто и за надворешен промет ќе го застапува 
друштвото. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3832/2001.                                            (29500) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1183/2001 од 09.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 002583, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Трговското друштво за производство, тр-
говија, услуги, посредување и инженеринг Љупчо Спиро-
ски ХЕРМЕС Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 
357. 

Промена на лице овластено за застапување на Тргов-
ското друштво за производство, трговија, услуги, посреду-
вање и инженеринг Љупчо Спироски ХЕРМЕС Охрид 
ДООЕЛ. За управител на друштвото се именува лицето 
Николче Божиноски од Охрид, а се брише и му престану-
ва својството на управител на Јонче Шикоски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1183/2001.                                 (29604) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1188/2001 од 12.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 006879, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на овластено лице на Друштвото за трговија и угостител-
ство Енис Хилми ГАЛЕРИЈА ДООЕЛ Охрид, ул. "Св. 
Климент Охридски" бр. 110. 

 
 
 



13 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 23 
 

Во друштвото е извршена промена на лицето овласте-
но за застапување. Ново лице за застапување во рамките 
на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот про-
мет е Ристески Бобан од Охрид, ул. "Момчило Јордано-
ски" бр. 275-управител со неограничени овластувања. 

Престанува овластувањето за застапување на досегаш-
ниот управител Решиди Бењамин и се брише од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1188/2001.                                 (29605) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1195/2001 од 13.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 005877, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма-истапувањето на содружник на Друштвото за 
промет, производство и услуги ОМИКРОН Стефан ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Христо Узунов" бр. 28. 

Од друштвото истапува содружникот Кристина Стер-
јевска и основачкиот влог од 2.500 ЕУР го отстапува на 
содружникот Стефан Стерјевски, со што основачкиот влог 
на друштвото останува непроменет. Вкупно 5.100 ЕУР 
или 316.000,00 денари во предмети. 

Промена на фирма по истапување на содружникот од 
Друштвото за промет, производство и услуги ОМИКРОН 
Стефан и Кристина ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Христо 
Узунов" бр. 28 во друштво со фирма: Друштво за промет, 
производство и услуги ОМИКРОН Стефан ДООЕЛ увоз-
извоз Битола, ул. "Христо Узунов" бр. 28 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1195/2001.                                 (29606) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1197/2001 од 14.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 013503, го запиша во трговскиот регистар зголему-
вањето на основната главница на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ИНТЕРПРОДУКТ увоз-извоз ДОО 
Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 23/29, Битола. 

Друштвото за трговија, производство и услуги ИН-
ТЕРПРОДУКТ увоз-извоз ДОО Битола, ул. "Климент Ох-
ридски" бр. 23/29, Битола изврши зголемување на основ-
ната главница за 5.000 ЕУР во денарска противвредност 
од 304.800,00 денари. Основачите вложија по 50%  и тоа: 
Апостоловски Златко вложува 2.500 ЕУР, односно 
152.400,00 денари и Торков Љупчо вложува 2.500 ЕУР во 
денарска противвредност од 152.400,00 денари. Вкупниот 
влог на друштвото изнесува 7.500 ЕУР, односно 
460.600,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1197/2001.                                 (29607) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1200/2001 од 14.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 013195, го запиша во трговскиот регистар дополну-
вањето на образец бр. 7 на Трговското друштво за произ-
водство, градежништво, трговија, услуги и угостителство 
НАЈ-АРТ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 
139. 

Проширување на дејноста на Трговското друштво за 
производство, градежништво, трговија, услуги и угости-
телство НАЈ-АРТ ДООЕЛ уште со дејноста: 52.42. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1200/2001.                                 (29608) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1201/2001 од 14.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 012045, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител во внатрешниот промет на Трговското друш-
тво за производство, трговија, услуги и угостителство 
КОРНЕР Ѓорѓиески Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. 
"Јане Сандански" бр. 64. 

 
 
 
 

Промена на управител. На досегашниот управител 
Ѓорѓиески Гоце му престанува овластувањето за застапу-
вање на друштвото во внатрешниот и надворешниот про-
мет и се брише од трговскиот регистар. Јакимоски Марио 
ќе ја врши функцијата управител и ќе го застапува друш-
твото во внатрешниот промет неограничено во рамките на 
запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1201/2001.                                 (29609) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. 

бр. 1204/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 
007704, ја запиша во трговскиот регистар промената на упра-
вител на Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги Антонио Стружанчев ЧОЈС Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. 
"Кузман Капидан" бр. 2. 

Промена на управител во Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги Антонио Стружанчев ЧОЈС 
Охрид ДООЕЛ. На досегашниот управител Стружанчева 
Тереза и престанува овластувањето за застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет и се брише од трговскиот регистар. Стружанчева 
Мирјана ќе ја врши функцијата управител и ќе го застапу-
ва друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет неограничено во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1204/2001.                                 (29610) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1224/2001 од 15.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 003215, го запиша во трговскиот регистар зголему-
вањето на влогот на Друштвото за транспорт, трговија, 
угостителство и туризам Гоце и Роберт Митревски АУС 
МАК ТРАНС увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Буков-
ски мост" бр. 1а. 

Се зголемува влогот на друштвото со влог во предме-
ти за 10.710 ЕУР или 652.700,00 денари. Вкупен влог е 
54.124 ЕУР или 3.298.900,00 денари. Уделот на странски-
от влог е 49%, на домашниот 51%. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1224/2001.                                 (29611) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1319/2001 од 19.11.2001, во регистарска влошка бр. 
013749, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за транспорт и шпедиција, трговија на големо 
и мало ГУНЗО-ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, 
ул. "Партизанска" бр. 122/104. 

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.82, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 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, 51.43/3, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51. Во надворешнотргов-
скиот промет ќе ги обавува следните дејности: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови и странски стоки, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 
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Во правниот промет со трети лица Друштвото за тран-
спорт и шпедиција, трговија на големо и мало ГУНЗО-
ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Партизан-
ска" бр. 122/104 настапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет го 
застапува Гунзов Зоран-управител со неограничени овлас-
тувања во рамките на запишаните дејности. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1319/2001.                                 (29612) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1309/2001 од 15.11.2001, во регистарска влошка бр. 
013739, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА 
КОТВА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Иван Ми-
лутиновиќ" бр. 100/6. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
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, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.11, 
74.12, 93.05, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е Новица Ивановска-уп-
равител без ограничување. Основачкиот влог е 2.600 ЕУР 
во противвредност од 158.600,00 денари во пари.  
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1309/2001.                                 (29613) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1261/2001 од 05.11.2001, во регистарска влошка бр. 
013691, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Производното, трговско и услужно друштво АН-ЕЛ КОМ-
ПАНИ увоз-извоз с. Долно Оризари, Битола ДООЕЛ с. 
Долно Оризари, Битола. 

Дејности: 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување 
и застапување во прометот на стоки и патници, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странска стока. 

Во правниот промет со трети лица Производното, тр-
говско и услужно друштво АН-ЕЛ КОМПАНИ увоз-извоз 
с. Долно Оризари, Битола ДООЕЛ с. Долно Оризари, Би-
тола настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото 
во правниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. 
Управител: Гордана Тасевска од с. Долно Оризари, Бито-
ла, со неограничени овластувања во рамките на запишани-
те дејности. Основната главница на друштвото изнесува 
2.500 ЕУР или 155.000,00 денари во предмети према из-
вештај на вешто лице проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1261/2001.                                 (29614) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3310/99 од 20.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 020236380?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЕВРОМАК ВТМ Кирил ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 8/1. 

Основач: Милев Кирил од Скопје, ул. "Јани Лукров-
ски" бр. 8/1. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 45.11, 
45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 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, 52.33,  52.24, 
52.25, 52.26, 52.27,  52.47, 52.61, 52.62, 52.63,  55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.33, 
74.12, 74.13, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Грција, Албанија и Бугарија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител: Милев Кирил, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3310/99.

            (31760) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11870/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038978?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на Друштвото за трговија и ус-
луги ФЛЕМИНГ Војкан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. "Лука Геров"бр. 46/3-9. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малог-
раничен промет, консигнација. 

Главна дејност (претежно) 52.43. 
Управител на друштвото Војкан Јовановиќ со неогра-

ничени овластувања во внатрешен и надворешен промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11870/2001.           (31761) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11923/99 од 24.02.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02027267?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар претварањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги МАЈОРКО Јордан ДООЕЛ експорт-импорт Кава-
дарци, ул. "Бел камен" 1/1-12. 

Содружник е Коцев Јордан од Кавадарци, ул. "Бел ка-
мен" бр. 1/1-12. 

Дејност: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 
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, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 74.20/2, 36.63, 
36.22, 36.50, 36.61, 22.22, 52.74, 20.30, 20.40, 45.32, 45.41, 
45.42, 45.44, 45.45, 45.31, 45.33, 45.34, 45.21/1, 45.21/2, 
51.15, 51.19, 51.11, 60.22, 60.24, 60.23, 63.30, 63.40, 70.31, 



13 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 25 
 
65.12/3, 15.87, 15.86, 15.89. Надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со Бугарија, Албани-
ја, СР Југославија и Грција, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, посредување и 
малограничен промет. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и 
за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој 
имот. 

Управител на друштвото е Коцев Јордан , без ограни-
чување.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11923/99.           (31762) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11698/99 од 28.04.2000  година, во регистарската 
влошка бр. 02031222?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето на претпријатие на Друштвото за 
трговија и услуги МАРИО - КОМЕРЦ Зорица ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" 22/1-18. 

Основано со изјава за основање од 11.06.1999 година. 
Содружник: Зорица Ѓорѓиевска од Скопје. 
Дејност: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 63.40, 74.84. Над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување, зас-
тапување, реекспорт, консигнација и малограничен про-
мет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Зорица Ѓорѓиевска - управител со неограничени овлас-
тувања и застапник за надворешна трговија без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
311698/99.           (31763) 

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

бр. 422/01 од 29.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 1-924-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето со Закон на Јавна установа за деца - Детска гра-
динка "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје, бул. "Крсте 
Мисирков" бр. 57-а. 

Јавна установа за деца - Детска градинка "Раде Јовчев-
ски - Корчагин" - Скопје. 

Ј.У.Д.Г. "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје. 
Бул. "Крсте Мисирков' бр. 57а - Скопје. 
Дејност 85.32/1.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 422/01.

            (31764) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 16040/99 од 30.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02038881?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар организирањето на претпријатие во АД на Друштвото 
за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални 
линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КО-
МЕРЦ АД , ул. "Железничка" бр. 41а Скопје. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Капиталот на ТЕЛЕФОНМОНТАЖА - КОМЕРЦ АД 
Скопје, се состои од: акционерски капитал 

- капитал веќе откупен: 873.600,00 ден. или 27.300 
ДЕМ или 13.650 евра, 

- акции со право на попуст: 283.552,00 ден. или 8.861 
ДЕМ или 4.430 евра, 

- акции за фондот за ПИОМ: 50.048,00 ден. или 1.564 
ДЕМ или 782 евра, или  во вкупен износ од : 1.207.200,00 
ден. или 37.725 ДЕМ или 18.862 евра. 

Дејност на АД:50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 51.70, 
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, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.21/2, 32.20, 51.43, 51.54, 
52.44/2, 51.64, 51.65, 51.57, 63.40, 74.20/2, 74.20/3. 

Надворешното трговско работење е:  надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување, посредување и 
застапување во надворешен трговски промет, реекспорт, 
консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет друштвото со трети лица одговара со це-
лиот свој имот. 

Петрески Миле - е извршен член на одборот на дирек-
тори од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 107/2-13. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16040/99.           (31765) 
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 2/2002 

од 24.01.2002 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани 
ОХО - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 65/2001. 
                                                                                   (3492) 

__________ 
 
Се врши упис на еколошкото здружение на граѓани 

"Антигона" со седиште во Неготино. 
Здружението ќе го застапува и претставува Марија Ки-

цова од Неготино, ул. "Манчо Малиминов" бр. 37. 
Здружението е регистрирано заради вршење на дејнос-

ти и активности со цел за подобрување на еколошката сос-
тојба во регионот на општините Неготино и Демир Капи-
ја, ревитализација на еколошката средина со зголемување 
на свеста кај граѓаните во однос на заштита на природата 
и нејзините ресурси, зголемување на зелените површини и 
одржување на постоечките во реонот на делување на здру-
жението, подигнување на нивото на замислување на попу-
лацијата за производство и користење на еколошка храна, 
организирање на предавања, семинари, курсеви и учеству-
вање на манифестации, саеми, акции и други собири во 
земјата и странство кои ги третираат темите од екологија-
та и врши други цели и задачи утврдени со статутот и 
програмата за работа. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег. бр. 1/02. 
                   (3496) 

 
___________ 

 
 
Се врши упис на Здружение на граѓани "Неготински 

круг" со седиште во Неготино. 
Здружението ќе го застапува и претставува Стојче 

Ѓорѓиев од Неготино, ул. "Фемо Кулаков" бр. 63-2/4. 
Здружението е регистрирано заради поттикнување на 

интересот за култура кај младите, организирање на актив-
ности од сите области на културата, организирање на се-
минари и предавање од страна на стручни лица за различ-
ни теми, организирање на разни акции од хуман и еко-
лошки карактер, организирање на спортски натпревари, 
соработка со невладини организации од републиката и 
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странство и остварување на други цели и задачи утврдени 
со Статутот и Програмата за работа. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег. зг. бр. 2/02. 
                   (3503) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 3/2002 се запи-
шува Здружението на граѓани за хуманитарни работи 
"СВЕТА МАЈКА БОГОРОДИЦА" од Гостивар, со седиш-
те на ул. "Гоце Делчев" бр. 5, а го застапува претседателот 
на здружението Николоски Дончо од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат за подобрување на животниот стандард на граѓаните, 
ангажирање во вработувањето, школувањето и другите 
потреби на граѓани и кој се на работ на егзистенција, на-
учнотехнички и образовни работи, спортски активности и 
натпревари, заживување на забавниот и културен живот 
посебно меѓу младите и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 3/2002. 
                   (3507) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани со решение ЗГ. бр. 3/2002 од 

31.01.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓа-
ни и фондации, го запиша Здружението на граѓани  "Зрак" 
со седиште во нас. Оризари, Кочани, ул. "Герасим Спасов" 
бр. 71. 

Овластено лице за застапување на здружението е Боја-
на Гошева од Скопје, ул." Радњанска" бр. 8/3, потпретсе-
дател на здружението. 

Работата и активностите на здружението се однесува-
ат на остварување на следните цели и задачи: да делува 
како македонски центар за подршка на млади таленти од 
различни етникуми, унапредување на културата на митот 
и граѓанското општество, развивање и унапредување на 
меѓуетничка и културна соработка, подршка на демок-
ратските процеси и транзиција на општеството и 
општествените вредности во демократијата, развивање и 
задоволување на културни потреби и спортско рекреа-
тивни активности и научно технолошки творештва, 
здравствени и хуманитарни и други општествено корис-
ни активности кај младите, заштита и унапредување на 
правата на деца и младите, помош на деца без родители, 
помош на самохрани родители, борба против пороците 
на современото живеење (наркоманија, алкохолизам, ни-
котизам и сл.) едукација и подигање на степенот на еко-
лошката свест, организирање на семинари кои ќе придо-
несат за решавање на конфликти, активности за стекну-
вање на услови на доверба и толеранција помеѓу етнику-
мите во РМ, спроведување и иницијативи за заштита на 
правата на  граѓаните пред институциите на системот, 
спроведување кампања за едукација на граѓаните да би-
раат на демократски избори свои претставници, спрове-
дување, истражување и сондажи на јавното мислење на 
населението за разни прашања, а особено од областа на 
меѓуетничките односи,  едукација на животот, да разгле-
дува, оценува, зазема ставови во однос на актуелни пра-
шања кои се од интерес и важност за граѓаните на РМ, 
соработува со институциите за заштита, остварување и 
унапредување на правата на граѓаните, едукација на гра-
ѓаните од областа на културата на мирот и образование-
то, активностите во врска со издавање на литература која 
што се користи во сите области на општествениот живот, 
активности на полето на организација на манифестации 
од културен карактер, остварување на контакт и унапре-
дување на соработката со други организации од ваков и 
сличен тип во РМ и надвор од неа, издигнување и афир-
мација на Македонскиот културен простор, афирмација 
за идејата за правна држава и парламентарна демократи-
ја. 

 
 
 
 
 
 
 

Здружението на граѓани "Зрак" од нас. Оризари, Коча-
ни стекнува својство на правно лице на 31.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, ЗГ. бр. 3/2002. 
                   (3510) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.Згф. бр. 1/2002 се запишува здружението на граѓа-
ни под име: Здружение на граѓани Боди-билдинг и Фитнес 
клуб "Милбон" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: Развој на боди - 
билдингот и фитнесот во Охрид и Република Македонија, 
донесување на програма за развој и унапредување на ра-
ботата на клубот, учество во реализација на системот на 
натпревари кој го организира соодветна асоцијација на 
Македонија, прифаќање организација на разни семинари, 
предавање, курсеви, натпревари и полагање за повисок 
степен за сите категории како и организација на меѓуна-
родни средби во координација со соодветната републичка 
асоцијација, реализира програма за надградба на стручни-
те кадри на клубот, дава иницијатива за соработка со 
сродни клубови од Охрид, републиката и  пошироко, а во 
врска со развој на боди-билдингот и фитнесот кај нас и 
пошироко, води документација за своето членство, води 
евиденција и документација за одржаните турнири, семи-
нари, курсеви и други активности организирани од клубот 
и дава годишен билтен на клубот, се грижи за набавка и 
одржување на опремата, реквизитите за организацијата на 
тренинзите и натпреварите, се грижи за  подобрување на 
материјалната состојба за непречена работа на клубот, во-
ди евиденција за спортистите и спортските работници, се 
грижи за здравствената заштита на активните членови на 
клубот, извршува и други работи утврдени со Законот за 
спорот, статутот и други позитивни прописи. 

Седиштето на здружението е на ул. "Охридска брига-
да" бр. 49 - Охрид, каде и дејствува. Овластено лице за 
застапување на здружението е Митрески Милчо од Охрид 
со стан на ул. "Охридска бригада" бр. 49. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф. бр. 1/2002. 
                   (3513) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.Згф. бр. 2/2002, се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани филателистичко нуз-
метистичко друштво "Св. Климент Охридски" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: популаризација, 
унапредување и омасовување на филателијата, организи-
рање на филателистички изложби и активности,  учество 
на филателистички изложба и активности, утврдување на 
ставови по прашања на издавање и продажба на поштен-
ски марки и друг филателистички материјал и учество во 
раководните структури на сојузот на филателисти на Ма-
кедонија, учество во креирањето на филателистичката по-
литичка Македонска пошта, издавање на филателистички 
нимизматички материјал (пригодни жигови, пригодни ко-
верти, максимум карти, пригодни листови, филателистич-
ки каталози,  филателистички списанија и др. ) по разни 
поводи, самостојно или во соработка со други друштва од 
земјата и странство, со Сојузот на филателисти на Маке-
донија и со други организации, дејности на посредување 
во културата и дејности на објекти во културата, донесу-
вање програми за развој и унапредување на работата на 
здружението, создавање на простор за истражување, во 
областа на филателистичката и  нумизматичката, стимули-
рање на директно учество на младата популација во созда-
вање на нумизматика и филателистика, посредување при 
приредување на изложби и сл.,  прифаќа организација на 
разни семинари, обуки и сл., реализира Програма за над-
градба на стручните кадри во здружението, дава иниција-
тива за соработка со организации  кои реализираат Прог-
рами што се значајни за нумизматиката и филателистика-
та, да извршува други работи и задачи утврдени со Зако-
нот за здруженија, статутот и други акти. 
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Седиштето на здружението е на ул. "Климентов Уни-
верзитет" бр. 85-Б, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Па-
вел М. Филев од Охрид со стан на ул. "Климентов Уни-
верзитет" бр. 85-Б. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф. бр. 2/2002. 
                   (3515) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 2/2002 од 21.01.2002 година, во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Тетово под Рег. Згф. бр. 2/2002, се запишува ГОЛДЕН ГЕ-
НЕРАТИОН од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е афирмација 
на Република Македонија како модерна, правна, демок-
ратска и социјална држава, подршка  и развој на млади ли-
дери, развој на научна и едукативна соработка со други 
организации, промоција на толеранцијата, мирот, разбира-
њето, преку конкретни програми, промоција на слободата 
и еднаквоста на сите граѓани и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "117" 
бр. 6 а, истото  ќе делува на подрачјето на општина Тето-
во.   

Од Основниот суд во Тетово, Рег.Згф. бр. 2/2002. 
                   (3513) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје  со решение I. Рег. зг. 

бр. 7/02 од 30.01.2002 година во регистарот  за здружение 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Основните цели и задачи на пливачкиот клуб Скопје 
од Скопје се: да создава услови за поголем опфат на мла-
дата популација, особено пионерите, училишната и сту-
дентската младина, за занимање со пливачкиот спорт, пре-
ку школата за пливање што ќе се  формира во рамките на 
клубот да се создадат услови за што поголем број на чле-
нови да научат да пливаат, понатаму преку редовните тре-
нинзи на клубот - пливачите, се работи на усовршување 
на техниките на пливањето, подигнување на квалитетот на 
пливачките дисциплини, а со тоа постигнување и врвни 
резултати во пливачкиот спорт, да создава услови за унап-
редување и проширување на пријателските врски со дру-
гите спортски пливачки клубови во градот Скопје и поши-
роко во републиката и надвор од неа во странство, непос-
редно и преку своите членови што ќе ги делегира активно 
да учествува во дефинирањето и спроведувањето на поли-
тиката на пливачкиот спорт во републиката и вкупниот 
спорт во пошироки рамки, преку своите членови што ги 
делегира, активно да учествува во креирањето и создава-
њето на среднорочни и долгорочни планови во областа на 
пливачки спорт, ангажманите, митинзите турнирите и се 
друго што ќе се креира и создава на ниво на пливачкиот  
сојуз на републиката, да создава услови за унапредување 
на клучната работа на клубот, да соработува со Минис-
терството за млади и спорт, со пливачкиот сојуз на РМ со 
други пливачки спортски клубови во врска со решавање 
на определени прашања од областа на пливачкиот спорт. 

Со денот на запишувањето во регистарот 30.01.2002 
година здружението под име "Пливачки  клуб Скопје" од 
Скопје се стекнува со својство на правни лице. 
        Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег.зг.бр. 7/02.   

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. Згф. бр. 4/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани - дијабетичари "СОН-
ЦЕ" - Македонија - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: регионални сту-
дии и развој, донесување програми за развој и унапреду-
вање за работата на здружението, посредување при врабо-
тување, прифаќање на организација на разни семинари, 
обуки и сл., реализира програма за надградба на стручни-
те кадри во здружението, дава иницијатива за соработка 
со организации кои реализираат програми што се значајни 
за зголемување на вработување, води документација за 
своето членство, води документација за одржаните семи-
нари и обуки кои ги организира здружението и издава Го-

дишен билтен, се грижи за набавка и одржување на неоп-
ходната опрема, реквизити за организација и реализација 
на програмата, се грижи за подобрување на материјалната 
основа за работа на здружението, води евиденција за сите 
лица кои побарале помош од здружението, води грижа за 
здравствената заштита на невработените, да извршува и 
други работи и задачи утврдени со Законот за здруженија, 
Статутот и другите акти. 

Седиштето на здружението е на ул. "Момчило Јорда-
новски" бр. 90-А, Охрид каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Сил-
јановски Димитар од Охрид со стан на ул. "Момчило Јор-
даноски" бр. 90-А, Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 4/2002. 
              (3139) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. Згф. бр. 3/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани за целокупна афирма-
ција на културата и туризмот "КУЛТУРА"- Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: поврзување во 
мрежа со културни организации, обезбедување на едука-
циона, техничка и организациона помош за уметничките и 
културните активности на младите луѓе, издавачка дејност 
во која ќе се промовира Охрид, создавање и интерпрета-
ција на уметнички дела, подготвување и објавување на 
уметнички дела, дејности на посредување во културата и 
дејности на објекти во културата, посредување при прире-
дување на изложби и сл., прифаќа организација и реализа-
ција на програмата, води грижа за библиографскиот фонд 
на здружението, да извршува и други работи и задачи ут-
врдени во Законот за здруженија, Статутот и другите акти. 

Седиштето на здружението е на ул. "Македонски 
Просветители" бр. 8, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ко-
царе Виолета од Охрид со стан на ул. "Пирин Планина" 
бр. 67, Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. згф. бр. 3/2002. 
              (3140) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

во Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 2/2002, се запишу-
ва Здружението на граѓани "МУЛТИ-КЛУБ"- Гостивар, со 
седиште на ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 6/3, Гостивар, а го 
претставува неговиот претседател Јетмир Шишко од Гос-
тивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат во унапредувањето на меѓунационалните односи во 
различни области како што е образованието, културата, 
јавниот ред, женското прашање, спортот, човековите пра-
ва, демократизација на општеството, екологија и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 1/2002. 
              (3141) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1/2002 се запишува Здружението на граѓани, 
невладина организација "ВЛАЗРИМ - БАШКИМ" од Те-
тово со скратено име НВО "ВЛАЗРИМ-БАШКИМ" со се-
диште во Тетово на ул. "Штипска" бр. 75. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесува 
на давање хуманитарна помош на лица кои се наоѓаат во 
тешка социјална состојба, подобрување и регулирање на 
животната средина преку подигнување на еколошката 
свест, промовирање на понапредни методи во областа на 
земјоделието, поттикнување на нови идеи, пружање на по-
мош во областа на образованието и здравството и др. 
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Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачјето на општина Тетово. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 15.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 1/2002, 
              (3142) 

___________ 
 

Основниот суд во Кочани со решението Зг. бр. 2/2002 
од 29.01.2002 година во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша Здружението  "ВАВИЛОН" 
Кочани, со седиште во Кочани на ул. "Касарнски Круг" 
бб. 

Овластено лице за застапување на здружението е Злат-
ко Филиповски од Кочани, ул. "Цар Самоил" бр. 9, претсе-
дател на здружението. 

Работата и активностите на здружението се однесуваат 
на дејности и активности насочени кон остварувања, заш-
тита и усогласување на своите уверувања и се општите 
интереси, како и заради вршење на дејности и активности 
за вклучување на граѓаните од поширокиот регион преку 
различни облици на активност кој ќе овозможи размислу-
вање и дејствување во согласност со современите научни, 
културни и демократски достигнувања. 

Здружението на граѓани "Вавилон" Кочани стекнува 
својство на правно лице на 29.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 2/2002. 
              (3381) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 32/01 
од 25.01.2002 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации во Основниот суд Куманово под Рег. бр. 
218 го запиша Здружението на граѓани "ИНЕС" со седиш-
те во Куманово на ул. "25-ти Февруари" бр. 4 со скратен 
назив ЗГ "ИНЕС". 

Основни цели и задачи како начин и облик на дејству-
вање на здружението "ИНЕС" од Куманово се насочени 
кон развивање на конструктивни односи помеѓу различни 
етнички групи, демократски принципи, принцип на соли-
дарност, еднаквост, рамноправност на граѓани на РМ, бор-
ба против сите видови насилство и дискриминација, почи-
тување на човекови, женски и детски  права, права на 
хендикепирани и инвалидизирани лица, хуманитарни ак-
тивности, волонтерско стручно психолошки советувања, 
гешталд советување и гешталд терапија, отворање на 
СОС линија по потреба на граѓани во неволја, волонтер-
ско стручно семејно советување и разрешување на семеј-
ни, брачни проблеми, колоборативно посредување и пре-
говарање. 

Здружението на граѓани "ИНЕС" има седиште во Ку-
маново на ул. "25-ти Февруари" бр. 4. 

Здружението на граѓани "ИНЕС" од Куманово се здо-
бива со својство на правно лице со денот на запишување 
во регистарот на 25.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 32/01. 
              (3383) 

 
___________ 

 
 
Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 

20/2001 од 19.11.2001 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации во Основниот суд Куманово под 
Рег. бр. 205 го запиша Хуманитарното здружение "БЛА-
ГОСТ" со седиште во Куманово на ул. "Октомвриска Ре-
волуција" бр. 54/13. 

 
Основните цели и задачи како и начини и облици на 

дејствување на здружението на граѓани Хуманитарно 
здружение "Благост" Куманово се насочени кон помагање 
при вработување на невработени лица преку проекти, 
обезбедување на социјална помош и пакети, вклучување 
на млади во научно испитувачка работа, учество на разни 
културни манифестации, како и акции за заштита на кул-
турно историско наследство, организирање на активности 
за обезбедување на помош на хендикепирани и други заг-

розени лица, како и организирање на предавања и триби-
ни во основни и средни училишта. 

Хуманитарното здружение "Благост" има седиште во 
Куманово на ул. "Октомвриска Револуција" бр. 54/13. 

Хуманитарното здружение "Благост" се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишување во регис-
тарот на 19.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 20/2001. 
              (3384) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 
34/2001 од 18.12.2001 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации во Основниот суд Куманово под 
Рег. бр. 212 го запиша Хуманитарното здружение "МЛА-
ДОСТ-ЦЕНТАР" за развој на културна и еколошка свест 
кај младите со седиште во Куманово на ул. "Максим Гор-
ки" бр. 6. 

Основните цели и задачи како и начини и облици на 
дејствување на Хуманитарното здружение "Младост-цен-
тар" за развој на културна и еколошка свест кај младите 
од Куманово се насочени кон подигање на свеста кај гра-
ѓаните особено младите, за постигнувањата на современи-
от свет во културниот однос кон општествените институ-
ции, меѓусебни односи, сожителство и толеранција, култу-
рата во односот кон природата и идејата за здрава живот-
на средина и производство на здрава храна, подигање на 
свеста за борба против пороците на современото опште-
ство како дрога, алкохолизам и проституција, сидата како 
најопасна болест на 21 век, обезбедување на услови за 
достапност на овие идеи на граѓаните, особено младите 
преку разновидни предавања, семинари, брошури и напи-
си во печатот, соработка со министерствата, советите на 
единиците на локална самоуправа и други владини и нев-
ладини институции, домашни и странски физички и прав-
ни лица, како и придонес во развојот на културата на жи-
веење во недоволно развиените подрачја во РМ со учество 
во програми за изградба на инфраструктура, училишта и 
културни домови. 

Хуманитарното здружение "Младост-Центар" за раз-
вој на културата и еколошката свест кај младите има се-
диште во Куманово на ул. "Максим Горки"    бр. 6. 

Хуманитарното здружение "Младост-Центар" за раз-
вој на културна и еколошка свест кај младите се здобива 
со својство на правно лице со денот на запишување во ре-
гистарот на 18.12.2001 година.  

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 34/2001. 
              (3385) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 
27/2001 од 11.01.2002 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации во Основниот суд Куманово под 
Рег. бр. 213 го запиша здружението на граѓани Фудбалски 
клуб "ПЧИЊА 2001" со седиште во село Пчиња-Кумано-
во. 

Основните цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението на граѓани Фудбалски клуб 
"Пчиња 2001" се насочени кон поттикнување, омасовува-
ње, развој и унапредување на фудбалскиот спорт, развива-
ње и усовршување на системот на натпревари, водење 
грижа за квалитетот за своите членови и нивно перманен-
тно учество на сите фудбалски натпревари и водење гри-
жа за одржување и користење на објектите во кои ја извр-
шува својата основна дејност-тренинг. 

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Пчиња 
2001" има седиште во село Пчиња-Куманово. 
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Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Пчиња 
2001" се здобива со  својство на правно лице на денот на 
запишување во регистарот на 11.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 27/2001. 
              (3386) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 
33/2001 година од 15.01.2002 во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации во Основниот суд во Куманово под 
Рег. бр. 215 го запиша здружението на граѓани "КОЛЕДА-
РИ" со седиште во Куманово, со скратен назив "КОЛЕДА-
РИ". 

Основните цели и задачи на здружението на граѓани 
"Коледари" се насочени кон одржување на народни тради-
ции и обичаи кои се дел од традициите на општина Кума-
ново, организирање и поддршка на манифестации кои се 
поврзани со традициите како што се Бадник, Прочка, Ве-
лигден и др., помагање на се она што е во врска со одржу-
вање на обичаите во општина Куманово и хуманитарни 
активности. 

Здружението на граѓани "Коледари" има седиште во 
Куманово на ул. "7" бб во нас. "Карпош". 

Здружението на граѓани "Коледари" се здобива со 
својство на правно лице на денот на запишување во регис-
тарот на 15.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово Зг. бр. 33/2001. 
              (3387) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 54/99 
од 15.01.2002 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации во Основниот суд во Куманово под Рег. 
бр. 214 го запиша Здружението на граѓани Тениски клуб 
"КУМАНОВО" со седиште на ул. "Стојан Арсов" бр. 18. 

Од Основниот суд во Куманово Зг. бр. 54/99.  
              (3388) 

___________ 
 
Основниот суд во Крива Паланка со решението Зг. бр. 

12/2000 од 1.11.2001 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации здружението под име 
Хуманитарно здружение "Хоризонт" Крива Паланка под 
Рег. бр. 12/2002 година. 

Цели на здружението се: поттикнување, организирање 
и оспособување на граѓаните за чување и унапредување на 
нивното здравје и условите за живот да помага, поддржу-
ва и реализира проекти кои се од мировен, хуманитарен и 
еколошки тип, да учествува во санирање и ублажување на 
социјалните проблеми и да организира помагање на граѓа-
ните во духот на хуманизмот и солидарноста и сл. 

Седиште на здружението е во Крива Паланка на ул. 
"Маршал Тито" бб. 

Овластен застапник на хуманитарното здружение "Хо-
ризонт" од Крива Паланка е Ивица Младенов од Крива 
Паланка, ул. "Гоце Делчев" бр. 75-претседател на здруже-
нието. 

Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 12/2000.
              (3645) 

___________ 
 

Основниот суд во Ресен, со решението Рег. СО. бр. 
1/2001 година во судскиот регистар за странски организа-
ции ја запиша Подружницата во Република Македонија на 
странската организација Натурресурсфорум Холанд 
(НРФ), Кралство Шведска. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Натурресурсфорум Холанд (НРФ), Кралство Швед-
ска, е во Ресен, ул. "29-ти Ноември" бр. 57. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на 
странската организација Натурресурсфорум Холанд 
(НРФ), Кралство Шведска е г-дин Аудун Бјарни Олафсон, 
исландски државјанин. 

 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Натурресурсфорум Холанд (НРФ), 
Кралство Шведска, ќе се однесува на образование, освен 
за регуларното образование со фокус на професионални 

обуки од областа на шумарството, земјоделството и хор-
тикултурата, соработка и подршка со различни развојни 
проекти со истражувачки и развојни програми, понапред-
ни обуки, семинари и проекти од полето на шумарството, 
земјоделството и хортикултурата, блиска соработка со 
други организации внатрешни и надворешни, да поддржу-
ва и соработува во образованието и проекти со фокус на 
екологијата и здравството. 

Работата ќе се одвива на регионално, национално и 
меѓународно ниво. 

Подружницата на странската организација Натурре-
сурсфорум Холанд (НРФ), Кралство Шведска, стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа од 
24.1.2002 година. 

Од Основниот суд во Ресен, Рег. СО. бр. 1/2001. 
              (3661) 

____________________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј  Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 4/2002 од 
01.02.2002 година над ТД Коруноски "НЕКОНА-ПРОМ" 
Битола, ул. "Цане Василев" бр. 12-а, со дејност производ-
ство и жиро сметка 40300-601-39362 при ЗПП-Битола, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (3648) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 74/2001 отворена е стечајна постапка 
над должникот Автотакси ТП "РАДИО ТАКСИ-БОС" Тр-
говец поединец Дилавер Нијази Куртиши од Гостивар, но 
истата не се спроведува поради немање на имот, па отво-
рената стечајна постапка се заклучува.  

Од Основниот суд во Гостивар.                          (3652) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 3/2002 од 01.02.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за градежниш-
тво, производство, услуги и трговија "КОРИТО КОМ" 
Валмир и др. ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.  

Од Основниот суд во Гостивар.                          (3656) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 76/2001 од 01.02.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над Претпријатието за трговија на ма-
ло и големо, увоз-извоз "ЈЕХОН" с. Чајле, Гостиварско, но 
истата не се спроведува поради немање на имот, па отво-
рената стечајна постапка се заклучува.  

Од Основниот суд во Гостивар.                          (3658) 
___________ 

 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 209/2001 од 28.01.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППУТ "ГУ-ЛИ 
КОМЕРЦ" увоз-извоз, с. Градашорци, општина Струмица, 
со жиро сметка 41300-601-51654 што се води при ЗПП-
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (3663) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица, под Ст. бр. 215/2001 од 30.01.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДТ ЕЛВА-ПРО-
МЕТ ДООЕЛ с. Мокриево, со жиро сметка 41300-601-
34532 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, 
но истата не се спроведе поради немање имот на должни-
кот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (3664) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 216/2001 од 31.01.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДТ ЏИЏИ увоз-
извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-46509 
што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот, заради што се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (3667) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 212/2001 од 04.02.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДТ ЕКСТРА-
МАТ-А увоз-извоз, Босилово, со жиро сметка 41300-601-
66045 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (3670) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 5/2002 од 30.01.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПТУ ЕДЕЛВАЈС 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-
20103 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (3673) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 203/2001 од 29.01.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДПУТ АСД-КО-
МЕРЦ ДООЕЛ с. Ангелци, општина Василево, со жиро 
сметка 41300-601-70541 што се води при ЗПП-Филијала 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

 
 
 
 
 
 
 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (3675) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 200/2001 од 31.01.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДПТУ ДИМАКО 
увоз-извоз Дивна Кециќ и др. ЈТД Струмица, со жиро 
сметка 41300-601-67495 што се води при Агенцијата за не-
мигрирани сметки, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (3676) 
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 23/2001 од 31.01.2002 година при 

Основниот суд во Штип е отворена стечајна постапка над 
Трговец поединец Нако Ванѓел Фотев Штип, но истата не 
се спроведува поради тоа што имотот на должникот што 
влегува во стечајната маса не е доволен за намирување на 
трошоците во постапката, па стечајната постапка над Тр-
говец поединец Нако Ванѓел Фотев Штип се запира. 

По правосилноста на решението должникот Трговец 
поединец Нако Ванѓел Фотев Штип да се брише од суд-
скиот регистар. 

Од Основниот суд во Штип.                          (3677) 
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 22/2001 од 31.01.2002 година при 

Основниот суд во Штип е отворена стечајна постапка над 
Друштвото за трговија и услуги Каров ДООЕЛ Штип, но 
истата не се спроведува поради тоа што имотот на дол-
жникот што влегува во стечајната маса не е доволен за на-
мирување на трошоците во постапката, па стечајната пос-
тапка над Друштвото за трговија и услуги Каров ДООЕЛ 
Штип се запира. 

По правосилноста на решението должникот Друштво 
за трговија и услуги Каров ДООЕЛ Штип да се брише од 
судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Штип.                          (3678) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 1/2002 од 01.02.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот ГПУТП "КОРИТА-КО-
МЕРЦ" Зариф ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка се зак-
лучува.  

Од Основниот суд во Гостивар.                          (3650) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Ст. бр. 480/2001 од 23.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги  "ЖИРО ЗНАК" Филип и 
други ДОО Скопје, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 
18 и жиро сметка 40100-601-317353, па истата не се спро-
ведува и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија и услуги  
"ЖИРО ЗНАК" Филип и други ДОО Скопје. 
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По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (3587) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 48/2001 од 05.06.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја, угостителство и туризам "БИХОРАЦ" ДОО с. Батинци, 
со седиште на ул. "7" бр. 14, со жиро сметка 40100-601-
86356 и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за трговија, угости-
телство и туризам "БИХОРАЦ" ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3591) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 417/2001 од 05.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Колонијална продавни-
ца "КИКИ МАР" ТП Скопје, со седиште на ул. "10" бр. 34, 
с. Кадино, со жиро сметка 40110-601-444537 и регистар-
ска влошка бр. 02030497?-6-01-000 при регистарот на Ос-
новниот суд  Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот Колони-
јална продавница "КИКИ МАР" ТП Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3600) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II Ст.бр. 436/2001 од 30.01.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
оспособување на кандидати за возачи, услуги и трговија 
"ХРОМ 95 Славко" ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
"Веле Марков" бр. 21 и жиро сметка бр. 40120-603-23131, 
па истата не се спроведува и се заклучува отворената сте-
чајна постапка над должникот Друштво за оспособување 
на кандидати за возачи, услуги и трговија "ХРОМ 95 
Славко" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3903) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II Ст.бр. 25/02 од 5.02.2002 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на 
големо и мало и услуги "ЗЛАТКО-ПРОМ" ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. "501" бр. 22 а, Јурумле-
ри-Скопје и жиро сметка бр. 40110-601-176565 и регистар-
ска влошка 1-29416-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало и услуги "ЗЛАТКО-
ПРОМ" ДОО од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3904) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 7/02 од 

1.02.2002 година отвори стечајна постапка према должни-
кот Акционерско друштво "ИЛИНДЕНКА" за производ-
ство на текстил и текстилни производи увоз-извоз - Кру-
шево со седиште на ул. "Маршал Тито" 89 запишан во ре-
гистарска влошка 01007628?-4-03-000 на Основен суд Би-
тола со основна дејност производство на готови текстилни 
производи за домаќинство со жиро сметка 41110-601-383 
во Агенција за блокирани жиро сметки. 

 
 

Стечајната постапка према должникот се отвора на 
ден 1.02.2002 година во 12 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Татјана Сусу-
леска член на стечајниот совет и судија при Основен суд 
Прилеп. 

За стечаен управник се определува Љубица Зајкоска 
дипл. економист од Прилеп, ул. "Цане Илиески" 5 со теле-
фон 048-410-989 и 070-208-868. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од 
денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" 
да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот уп-
равник, пријавите да ги поткрепат со докази, доколку побару-
ваат камата да достават каматни листи со пресметана камата 
до денот на отворањето на стечајната постапка, пријавите да 
ги таксираат со уплатница од 600 денари, во корист на Репуб-
лички судски такси стопанство трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка 840-018-03338, приходна 
шифра 722211-000, депонент на Народна банка на Македони-
ја. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижните предмети и правата на должникот како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот што не се 
запишани во јавните книги и разлачните права на недвиж-
ностите што се запишани во јавните книги во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а 
во пријавата да означат на кој предмет постои разлачното 
право начинот и основата на засновање на тоа право како 
обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на 
стечајниот управник за стечајниот должник. 

Се закажуваат рочишта Собир на доверители за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања (испитно 
рочиште) и рочиште за Собрание на доверители (извеш-
тајно рочиште) за ден 26.03.2002 година во 11,00 часот во 
судницата - голема сала при Основниот суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (4083) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 7/2002 година од 30.1.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Производно трговско и ус-
лужно претпријатие "КВИН КОМПАНИ" увоз-извоз Тето-
во, со седиште на ул. "М. Тито" бр. 70 со жиро сметка бр. 
41500-601-44210, запишана при Окружен стопански суд 
Скопје, под С. рег. бр. 16738/94 и под рег. влошка 1-
57186. 

Отворената стечајна постапка спрема должникот не се 
спроведува и се заклучува, поради немање на имот соглас-
но член 46 од ЗС. 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатијата што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4085) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 41/2001 година од 21.12.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, инженеринг и трговија "ИЛИРИЈА-КОМПАНИ" 
експорт-импорт ДОО Тетово, ул. "ЈНА" бр. 43 со жиро 
сметка бр. 41500-601-53295, при ЗПП - филијала Тетово, 
запишана во регистарот на Окружен стопански суд Скоп-
је, под С. рег. бр. 12509/95 и рег. влошка 1-65661 од 
20.12.1995 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва и се заклучува, поради немање на имот согласно член 
64 став 1 од ЗС. 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатијата што се води при Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд Тетово.                                  (4087) 
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Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Синани Бируш од с. Г. Седларце, Каме-

њане запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2502/01,  бр. 
рег.влошка 02024276?-8-03-000, објавува дека Друштвото 
за производство, транспорт, трговија и услуги ДИ БИНИЌ 
Бируш ДООЕЛ експорт-импорт, с. Г. Седларце, Камењане 
и со број на жиро - сметка 41500-601-78144, отворена при 
ЗПП Филијала - Тетово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (2724) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 666/00 од 27.11.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "ТАЈМ" ДОО 
увоз-извоз од Скопје ул. "Беровска" бр. 4/4-18, со жиро 
сметка 40100-601-339375. 

За ликвидатор се определува лицето  Јосиф Костовски 
од  Скопје, со стан на бул."АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3536) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 190/2001 од 27.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско услужно претпријатие "ЛЕД ЦЕПЕ-
ЛИН" увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Девал" бр. 46 б,  со жи-
ро сметка 40100-601-143067. 

За ликвидатор се определува лицето  Јосиф Костовски 
од  Скопје, со стан на бул."АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3537) 
___________ 

 
Ликвидаторот Даница Милошеска од Скопје ул. "Цр-

вена Армија" бр. 10/2-9,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
III.П.Трег.бр. 3328/01,  објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги "ДАНА" ДООЕЛ Даница увоз-
извоз Скопје и со број на жиро - сметка 40100-601-400930, 
отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 15 од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3586) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје ул. бул.  

"Ј. Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П.Трег.бр. 4225/01,  објавува дека Услужно угостителско, 
трговско друштво СЕТ.НЕТ. Боривоје ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје ул. "Луј Пастер" бр. 5-1-1, и со број на жиро - смет-
ка 40100-601-462960, отворена при ЗПП Филијала - Скоп-
је е во ликвидација. 

 
 
 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3588) 
___________ 

 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес ул. "9 

Ноември" бр. 36,  запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3054/2001 од 23.05.2001 година,  објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги КИКО-КОМПАНИ из-
воз-увоз Бистра ДООЕЛ Велес ул. "Грозда Кочова" бр. 4, 
и со број на жиро - сметка 41600-601-45057, отворена при 
ЗПП Филијала - Велес е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3638) 
___________ 

 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес ул. "9 

Ноември" бр. 36,  запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
1450/2001 од 24.05.2001 година,  објавува дека Друштвото 
за трговија, маркетинг и услуги 7ЈУЛИ Тони ДООЕЛ 
увоз-извоз Велес ул. "Љубљанска" бр. 3, и со број на жиро 
- сметка 41600-601-19350, отворена при ЗПП Филијала - 
Велес е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3636) 
___________ 

 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес ул. "9 

Ноември" бр. 36,  запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
821/2001 од 08.05.2001 година,  објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги ИДА ТРАНС Китанов-
ски Ило ДООЕЛ експорт-импорт с. Башино село - Велес, 
и со број на жиро - сметка 41600-601-52667, отворена при 
ЗПП Филијала - Велес е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3633) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 25/2002 од 31.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Мла-
динска задруга "КУМАНОВО" ЦО-Куманово ул. "Илин-
денска"бб од Куманово, со жиро сметка 230020000006736. 

За ликвидатор се определува лицето  Цветановска Ми-
ска од Скопје, со стан на ул. "Методија Митревски" бр. 1-
3/6. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3641) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 148/2001 од 11.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватно трговско претпријатие на големо и мало "СЛАДЕР" 
ЦО увоз-извоз Велес ул. "Београдска" бр. 34,  со жиро 
сметка 41600-601-51152. 
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За ликвидатор се определува лицето  Јованов Звони-
мир од Велес со стан на ул. "9- Ноември" бр. 36. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3639) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 10/2002 од 31.01.2002 година се отвора ликвидацио-
на постапка поднесена од Друштвото за производство, тр-
говија и услуги Аттекс Томе и Ацо ДОО увоз-извоз Коча-
ни но истата не се спроведува бидејќи должникот не рас-
полага со имот за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Аттекс Томе и Ацо ДОО увоз-из-
воз Кочани се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3683) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 194/2001 од 30.01.2002 година се отвора ликвидаци-
она постапка поднесена од Претпријатие за производство, 
услуги, угостителство и трговија на големо и мало "Апо-
лон Компани" п.о. Штип но истата не се спроведува бидеј-
ќи должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Претпријатие за произ-
водство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало 
"Аполон Компани" п.о. Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот должник 
да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3684) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 212/2001 од 31.01.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Новинарско издавачко претпријатие и 
трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз "Арие-
та Комерц"-Штип, но истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на трошо-
ците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Новинарско издавачко 
претпријатие и трговско претпријатие на големо и мало увоз-
извоз "Ариета Комерц"-Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар што се води при 
овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3685) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 184/2001 од 25.01.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Трговско претпријатие Ве-Га-Промет 
експорт-импорт П.О. Штип, но истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Трговско претпријатие 
Ве-Га-Промет експорт-импорт П.О. Штип, се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар што се води при 
овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3686) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 170/2001 од 31.01.2002 година се отвора ликвидаци-
она постапка поднесена од Претпријатие за трговија и ус-
луги "Макелин" со П.О. Струмица но истата не се спрове-
дува бидејќи должникот не располага со имот за покрива-
ње на трошоците во постапката. 

 
 

Ликвидационата постапка над Претпријатие за тргови-
ја и услуги "Макелин" со П.О. Струмица се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                          (3687) 
___________ 

 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден - Скопје 

на ул. "8" бр. 55, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
2378/2000 од 26.03.2001 година, објавува дека Друштвото 
за трговија  и графичка дејност СТИЛ 99 ДООЕЛ Скопје, 
на ул. "Народен Фронт" бр. 17/4-12 и со број на жиро - 
сметка 40100-601-421203, отворена при ЗПП Филијала - 
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3696) 
___________ 

 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден - Скопје 

на ул. "8" бр. 55, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3265/2001 од 16.11.2001 година, објавува дека Друштвото 
за производство,трговија  и услуги НО-ТА Јасмина Владе 
ДОО увоз-извоз ул. "Кирил и Методи" бр. 14 нас. Илин-
ден - Илинден и со број на жиро - сметка 40110-601-
422910, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликви-
дација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3697) 
___________ 

 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден - Скопје 

на ул. "8" бр. 55, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
2973/2001 од 01.11.2001 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија, угостителство и услуги МД-
КОМЕРЦ Мирко ДООЕЛ увоз-извоз на ул. "538" бр. 60, 
Илинден, с. Марино и со број на жиро - сметка 40110-601-
309269 отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (3698) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 344/2001 од 25.10.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "СКО-
МАК ТРЕЈД" ПО од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 112,  
со жиро сметка 40100-601-267360. 

За ликвидатор се определува лицето  Лилјана Стоја-
новска од Скопје со стан на ул. "М.Митевски" бр. 8/4/4. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3739) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 394/2001 од 27.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за превоз на патници и стока, трговија, угос-
тителство и туризам "ДЕЧКО-ТУРС" ДОО Скопје од с. 
Петровец ул. "14" бр. 30,  со жиро сметка 40110-601-
202003. 

За ликвидатор се определува лицето  Билјана Јадрио-
ска од Скопје со стан на ул. "Пајко Маало" бб. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3743) 
___________ 

 
Ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега од Скопје ул. "Иво 

Лола Рибар" бр. 74-4/2, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
449/2002 од 30.01.2002 година, објавува дека Трговското 
друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина Најдоска 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Њуделхиска" бр. 6-1/1,  со 
број на жиро - сметка 40120-601-418414, отворена при 
ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                 (3901) 
___________ 

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

бр. 4022/2001 од 26.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02029577?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со 
работа на Друштвото за производство, градежништво, тр-
говија и услуги ПГП Добривој ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Да-
ме Груев" бр. 7-8/13, Скопје. 

Се запишува престанок со работа на друштвото. Се за-
пишува ликвидаторот на друштвото Драги Трпевски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4197) 
___________ 

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

бр. 3076/2001 од 05.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02009177?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидаторот на  Друштвото за 
услуги КАЛЕ ДОО Љубица и други Скопје ул. "Париска 
Комуна" бр. 21/2-5, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштво за услуги КАЛЕ ДОО Љубица и други Скопје ул. 
"Париска Комуна" бр. 21/2-5, Скопје - Љубица Цветков-
ска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4198) 
___________ 

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

бр. 4622/2001 од 22.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02034424?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидаторот на Трговското 
друштво за  производство, трговија, угостителство и услу-
ги ДЕЛИ КОМ Славко и други ДОО увоз-извоз Тетово ул. 
"К. Р. Дрнц" бр. 50. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Трговското друштво за  производство, трговија, угости-
телство и услуги ДЕЛИ КОМ Славко и други ДОО увоз-
извоз Тетово ул. "К. Р. Дрнц" бр. 50. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4200) 
___________ 

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

бр. 4097/2001 од 24.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02023221?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето  на Друштвото за трговија и услу-
ги МАК-БОСС Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. 
"Кочо Рацин" бр. 18/34. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС Светлана 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул.. "Кочо Рацин" бр. 18/34. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4202) 
___________ 

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

бр. 449/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02009006?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа 
на Трговското друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Ка-
лина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Њуделхи-
ска" бр. 6-1/1. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Трговско друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина 
Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Њуделхиска" бр. 
6-1/1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4204) 
___________ 

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

бр. 4550/2001 од 23.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02031751?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за 
услуги, производство и трговија на големо и мало КОН-
ЗУЛ ПРОМЕТ Елизабета и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје 
ул. "Габреш" бр. 2/11. 

За ликвидатор на друштвото се именува лицето Зоран 
Павловиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4205) 
___________ 

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

бр. 3802/2001 од 24.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02009577?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето  на Друштвото за производство, трго-
вија, градежништво и услуги КРОН Исни ДООЕЛ с. Лопа-
те, Куманово. 

Се врши бришење на субјектот на: Друштво за произ-
водство, трговија, градежништво и услуги КРОН Исни 
ДООЕЛ с. Лопате, Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4206) 
___________ 

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

бр. 974/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02006550?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за трго-
вија на големо и мало ВАЊА КОМЕРЦ Розелина ДООЕЛ 
експорт-импорт Петровец ул. "Гоце Делчев" бр. 37. 

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето Лил-
јана Стојановска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4207) 
___________ 

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

бр. 4225/2001 од 14.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02030044?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со 
работа на Услужно, угостителско трговско друштво 
СЕТ.НЕТ. Боривоје ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Луј Пастер" 
бр. 5-1/1, Скопје. 
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Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Услужно угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ. Бори-
воје ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Луј Пастер" бр. 5-1/1, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4209) 
___________ 

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

бр. 3075/2001 од 14.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02020197?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со 
работа на Трговското друштво за производство, промет, 
трговија и услуги ЕР-VI Виолета и Ердоган ДОО увоз-из-
воз Скопје ул. "Дурмиторска" бр. 33-а, Скопје. 

За ликвидатор се запишува Виолета Миленко и се за-
пишува престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4210) 
___________ 

 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово 

ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение П.Трег.бр. 4622/01,  и влошка бр. 02034424?-3-
01-000 од 22.01.2002 година, објавува дека Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и услу-
ги ДЕЛИ КОМ Славко и др. ДОО увоз-извоз Тетово, ул. 
"К.Р. Дрнц" бр. 50, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена  по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (4108) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 179/01 од 

05.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги СаГо Гоше 
Митрев и др. Јтд од Кочани и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип.                                (4106) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во оп-

штина Чаир, ги известува сопствениците на граничните 
парцели со парцелата К.П. бр. 5724/1, нива трета класа во 
м.в. "Бара", со површина од вкупно 3959м2, КО Кучевиш-
те дека сопственикот на 131/262 идеален дел од наведена-
та парцела Теновски Никодин со живеалиште во с. Куче-
виште, Скопје ја продава наведената парцела по цена од 
120,00 денари по еден метар квадратен. Доколку наведе-
ните лица сакаат да го користат предимственото право за 
купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште 
потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас да ја депонираат купопродажната цена во нотарски де-
позит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг ку-
пувач.              (3394) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Бојанчиште, 
К.П. бр. 5, план 325, м.в. "Оградите", катастарска култура-
нива, класа 5, со вкупна површина од 2000м2: КО Бојан-
чиште, К.П. бр. 6, план 294, м.в. "Смолница", култура-ни-
ва, класа 7, со вкупна површина од 2000м2: КО Бојанчиш-
те, К.П. бр. 9, план 43, м.в. "Браненикот", култура-нива, 
класа 8, со вкупна површина од 6000м2 и КО Бојанчиште, 
К.П. бр. 10, план 11, м.в. "Коцеви Лаки", култура-нива, 
класа 7, со вкупна површина од 3100м2, во сопственост на 
Јован Павлов од с. Бојанчиште, Кавадарци евидентирано 
во Поседовен лист бр. 40 издаден од Државен завод за ге-
одетски работи, одделение за премер и катастар Кавадар-
ци за цена од 150.000,00 денари. 

 
 
 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите  чие земјиште граничи со 
земјиштето кое 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 првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.             (3490) 

___________ 
    
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 идеален 

дел, К.П. бр. 222/2-4-6, нива од 2 на м.в. "Кликово" која 
целата е во површина од 356м2 (или на л. м. 89м2) и 1/3 
идеален дел од К.П. бр. 222/3-4-6, нива од 2 на м.в. "Кли-
ково" која целата е во површина од 2139м2 (или на л.м. 
702м2) запишана во П.Л. бр. 993 за КО Градец (на лице 
место претставува одвоена целина), сопственост на Ебиби 
Абдурахим Исни од с. Градец, за купопродажна цена од 
190.000,00денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите  чие 
земјиште се граничи со 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 при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                       (3679) 

___________ 
       
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 

1791-7-13, ливада од 4 на м.в. "Ускравиште" со површина 
од 1282м2 запишана во П.Л. бр. 126 за КО Градец, сопс-
твеност на Мамуди Шабанали, Мамуди Ќатип, Елези Ше-
рије и Мамуди Ибрахим сите од с. Градец, за купопродаж-
на цена од 320.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите  чие 
земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.            (3680) 

___________ 
       
Се продава земјоделско земјиште: 12/60 идеален дел 

од КО Кавадарци 1 (вон), К.П. бр. 5590, план 010, скица 
010, м.в. "Домовица", катастарска култура-нива, класа 5, 
со вкупна површина од 1719м2, во сопственост на Видан 
Бошков од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 
881 издаден од Државниот завод за геодетски работи, од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
40.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите  чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.             (3681) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Камен Дол, 
К.П. бр. 927, план 006, скица 006, м.в. "Падина", катастар-
ска култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 1977м2, 
во сопственост на Јован Панов од с. Камен Дол, Кавадар-
ци, евидентирано во Имотен лист бр. 23 издаден од Др-
жавниот  завод за геодетски работи, одделени за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите  чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.             (3682) 

___________ 
       
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 

на сите субјекти со право на првенствено купување, сопс-
твеникот Елези Јусуф од Скопје, им нуди на продажба : 
два пати по 5/367 идеален дел од нива 5 класа, од вкупно 
16885м2, устроена на К.П. бр. 1843, план 12, скица 21, м.в. 
"Дуб Барница", за купопродажна цена од по 207.000,00 де-
нари за еден дел (3450м2) и нива 5 класа од вкупно 
1841м2, устроена на К.П. бр. 815, план 9, скица 22, м.в. 
"Крил Гробишта", запишани во П.Л. 43 за КО Љуботен, за 
купопродажна цена од 110.460,00 денари под следните ус-
лови: рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 
договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на про-
мет и трошоците за преносот на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма 
да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадино-
ва, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано 
од денот на огласувањето на оваа понуда.  
            (3693) 

__________ 
 

Сопственикот Шопкиќ Милисав од СР Југославија, 
Смедерево, ул. "Горанска" број 13, својата недвижност-нива 
5 класа, со површина од 4078м2, во м.в. "Јурија Камени 
Мост", на К.П. бр. 332/2, КО Визбегово, според Поседовен 
лист број 43, го продава за 180,00 за 1м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со 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 пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 
Македонски бригади" број 54.          (3778) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-
штина Демир Капија: 

- Парцела број 2089 во м.в. "Нисијата", нива со повр-
шина од 1440м2 во Катастарска општина Демир Капија. 

- Парцела број 2090 во м.в. "Нисијата", пасиште со по-
вршина од 384м2 во Катастарска општина Демир Капија. 

- Парцела број 2368 во м.в. "Деловите", нива со повр-
шина од 969м2 во Катастарска општина Демир Капија. 

- Парцела број 2670 во м.в. "Средни Лаки", пасиште со 
површина од 4776м2 во Катастарска општина Демир Ка-
пија. 

- Парцела број 2671 во м.в. "Средни Лаки", шума со 
површина од 863м2 во Катастарска општина Демир Капи-
ја. 

Сопственост на Крстева Благуна од Велес, ул. "Браќа 
Камчеви" број 6 и Тасев Петре од Велес, ул. "О.Џинот" 
број 112. Цена на продажба: 100.000,00 денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстевни-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава  во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
138.             (4093) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-
штина Демир Капија: една идеална половина од парцела 
број 2366 во м.в. "Деловите", нива со површина од 2317м2, 
во Катастарска општина Демир Капија. Сопственост на 
Трајков Лазар од Велес, ул. "Ѓ. Кошева" број 13. 

Цена на продажба: 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
138.             (4095) 
__________________________________________________ 

 
МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи:  
 

Пасош бр. 1418708 издаден од УВР - Скопје на име Бо-
гатиновски Игор, ул. "Анкарска" бр. 21/33, Скопје. 

                                                                          (3694) 
Пасош бр. 1372804/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Рахмани Насер, ул. "Славеј Планина" бр. 43 б, Скопје.                                   
(3723) 
Пасош бр. 404858 на име Симоска Цона, ул. "121" бр. 3, 

Тетово.                                                           (3750) 
Пасош бр. 1037887 издаден од УВР - Скопје на име 

Дулови Зекије, ул. "П. Тошев" бр. 136, Скопје.   (3790) 
Пасош бр. 1227624 издаден од УВР-Тетово на име Ос-

мани Халиме, с. Селце, Тетово.                          (3813) 
Пасош бр. 1449590 издаден од УВР-Скопје на име Ме-

мед Миљаим, ул."3" бр. 6, н. Сингелиќ, Скопје.3892 
Пасош бр. 994082 издаден од УВР-Тетово на име Ав-

рамовски Александар, с. Милетино, Тетово.        (3893) 
Пасош бр. 1320079 на име Демоски Мустафа, Дебар. 
                                                                                      (3494) 
Пасош бр. 1359330 на име Села Сиана, Дебар.  (3502) 
Пасош бр. 083993 на име Рамаданоски Исмаил, Де-бар.                             

(3498) 
Пасош бр. 1594431 на име Џаферовска Мирсада, Дебар.                            

(3500) 
Пасош бр. 0863923 на име Рамадановски Невзат, Дебар.                             

(3660) 
Пасош бр. 1390260 на име Асановска Енглантина, Де-

бар.                                                                             (3662) 
Пасош бр. 1402958 на име Билали Камбер, ул. "Г. Ба-

њешница" бб, Гостивар.                                       (4034) 
Пасош бр. 1402957 на име Билали Селвије, ул. "Г. Ба-

њешница" бб, Гостивар.                                        (4037) 
Пасош бр. 145374 на име Адеми Магбуле, с. Градец, 

Гостивар.                                                                       (3647) 
Пасош бр. 923410 на име Шабани Емрула, с. Ка-лиште, 

Струга.                                                                     (1661) 
Пасош бр. 164676 на име Мердаим Јонузи, с. Џепчиште, 

Тетово.                                                             (1749) 
Пасош бр. 0560237 на име Кикерковски Ѓуро, ул. "Бист-

ро" бр. 17, Битола.                                           (1978) 
Пасош бр. 1509700 на име Мустафи Ирфан, с. Велебрдо, 

Гостивар.                                                        (1980) 
Пасош бр. 1629529 издаден од УВР-Куманово на име 

Муса Бајрами, ул. "М. Стојановиќ" бр. 38, Куманово.                                  
(3902) 
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Пасош бр. 1550250 издаден од УВР-Скопје на име Кос-

тадин Георгиевски, ул."Призренска" бр. 2/27, Скопје.            
(4000) 

                                                              
Пасош бр. 1185007 на име Илјази Кастриот, с. Фран-

гово, Струга.                                                                 (1919) 

Пасош бр. 1169188/99 издаден од УВР-Куманово на име 
Милош Анѓеловиќ, ул. "Октом. Револуција" бр. 7/10, 
Куманово.                                                          (4152) 
Пасош бр. 1034516 на име Јусуф Сејдиа, ул. "Илинден-

ска" бр. 88, Тетово.                                          (4257) 
Пасош бр. 518668 на име Ќаил Шаини, ул. "Р. Цо-ниќ" 

бр. 71, Тетово.                                          (4258) 
Пасош бр. 776252 издаден од УВР-Струмица на име 

Трајков Петре, ул."Тиверија" бр.7, Струмица.    (4259) 
Пасош бр. 1572788 издаден од УВР-Струмица на име 

Стојанов Борис, с. Радово бр. 65, Струмица.        (4260) 
Пасош бр. 1367886 на име Дичев Слободан, с. Миравци, 

Гевгелија.                                                         (1659) 
Пасош бр. 1298352 на име Камовска Митра, с. Миравци, 

Гевгелија.                                                         (1665) 
Пасош бр. 1596246 на име Мустафоска Азушка, с. Ок-

тиси, Струга.                                                           (2068) 
Пасош бр. 1596247 на име Мустафоски Недим, с. 

Октиси, Струга.                                                           (2067) 
Пасош бр. 1462008 на име Муса Кадри, с. Копачин Дол, 

општина Желино, Тетово.                               (4353) 
Пасош бр. 1203524 на име Лазаров Перо, Штип.  
                                                                                      (4284) 
Пасош бр. 1035805 на име Николовски  Димче, ул. Де-

барска" бр. 27, Битола.                                          (4285) 
Пасош бр. 1113591 на име Саити Ѓинил, ул. "Проби-

штип" бр. 11, Куманово.                                          (4286) 
Пасош бр. 635999 на име Стојанов Банче, ул. "М. Ацев" 

бр. 24, Штип.                                           (4287) 
Пасош бр. 013018/93 издаден од УВР-Скопје на име Ва-

силевски Љупчо, ул. "Вуковарска" бр. 11/2-18, Скопје.             
(4293) 

                                                              Чек од тековна сметка бр. 11661594 со бр. 001400083-
2843 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Илиевски Јовица, Скопје.                          (4177) Пасош бр. 1106832 издаден од УВР-Скопје на име  Ди-

мовска Ратка, ул. "Востаничка" бр. 168, Скопје.4294 
Пасош бр. 1268919 издаден од УВР-Куманово на име 

Зендељи Фљрим, с. Матејче, Куманово.                (4295) 
Пасош бр. 1456388 издаден од УВР-Скопје на име 

Амитов Енвер, с. Љуботен, Скопје.          (4296) 
Пасош бр. 1038590 издаден од УВР-Скопје на име Ка-

лејчев Алексо, ул. "Киро Димишков" бр. 17-9, Скопје.            
(4297) 

                                                              
Чекови од тековна сметка бр. 01065160 од бр. 000200-

0558212 до бр. 0002000558214 издадени од Комерцијална 
банка на име Георгиевска  Даница, Скопје.(4437) 

Пасош бр. 685079 издаден од УВР-Скопје на име  
Лазаров Дамјан, ул. "Апостол Гусларот" бр. 25, Скопје.            
(4298) 

                                                              
Чек од тековна сметка бр. 0010693012 со бр. 001700-

0465431 издаден од Комерцијална банка на име Митров-
ска Климоска  Љиљана, Скопје.          (4438) 

Пасош бр. 479486 издаден од УВР-Скопје на име Исе-
новски Мухамедали, ул. "Тале Христов" бр. 3/1-41, Скоп-
је.                                                                          (4299) 
Пасош бр. 0320021 издаден од УВР-Скопје на име Сто-

јановски Миладин, ул. "Х. Шефаровиќ" бр. 30, н. Ченто, 
Скопје.                                                           (4300) 
Пасош бр. 432750 издаден од УВР-Скопје на име 

Петрушка Ел Јунаиди, Скопје.                          (4301) 
Пасош бр. 607911 издаден од УВР-Скопје на име Ра-

мадан Нуши, с. Грчец, Скопје.                          (4302) 
Пасош бр. 1366454 издаден од УВР-Велес на име Пер-

коски Дејан, ул. "Марксова" бр. 27/1/7, Велес. 4303 
Пасош бр. 1295742 издаден од УВР-Куманово на име 

Стојановиќ Горан, с. Љубодраг, Куманово.          (4304) 
Пасош бр. 182877 издаден од УВР-Тетово на име Тр-

пески Звонко, ул. "Штипска" бр. 45, Тетово.        (4305) 
Пасош бр. 1439950 издаден од УВР-Куманово на име 

Џеладини Асан, с. Матејче, Куманово.          (4306) 
Пасош бр. 1231864 издаден од УВР-Скопје на име Нус-

рет Рушиди, с. Студеничани, Скопје.          (4320) 
Пасош бр. 782621 на име Бектеши Вулнет, ул. "ЈНА" бр. 

57, Струга.                                                 (4355) 
Пасош бр. 1295767 на име Јашари Мевљудин, с. Слуп-

чане, Куманово.                                                  (1976) 
Пасош бр. 994993 на име Фаризи Африм, ул. "Б. Ми-

ладинови" бр. 65, Тетово.                                          (4363) 
Пасош бр. 1339972 на име Рамани Луан, ул. "М. Ан-

доноски" бр. 36, Гостивар.                                       (32689) 
Пасош бр. 1401069 на име Велија Фљорим, с. Требош, 

Тетово.                                                          (4394) 

Пасош бр. 900452 на име Мемети Џемиље, ул. "Ѓорче 
Петров" бр. 11, Тетово.                                        (4409) 
Пасош бр. 245532 на име Адили Зенун, с. Лавце, Тетово.                             

(4408) 
Пасош бр. 1386904 на име Георгиевски Драган, ул. "Д. 

Лахчански" бр. 15/8, Битола.                          (4400) 
Пасош бр. 1297602 на име Јанески Дени, ул. "Лагадин" 

бр. 16, Охрид.                                          (4405) 
Пасош бр. 1681883 издаден од УВР-Скопје на име Мо-

мировска Персида, ул. "Леринска" бр. 55, Скопје.                                  
(4410) 
Пасош бр. 1301197 издаден од УВР-Кратово на име Ми-

хајлова Мирјана, с. Кетеново, Кратово.          (4411) 
Пасош бр. 463635 издаден од УВР-Тетово на име Ру-

шити Мухамет, с. Камењане, Тетово.          (4412) 
Пасош бр. 281091 издаден од УВР-Скопје на име Рустем 

Бајрами, ул. "Благој Пировиќ" бр. 70/3-4, Скопје.                                  
(4413) 
Пасош бр. 702456/95 издаден од УВР-Скопје на име Бо-

жиновска Крстина, ул. "Т. Ужичка" бр. 19, Скопје.                                  
(4414) 
Пасош бр. 1426922 издаден од УВР-Гостивар на име 

Исеини Мирсад, с. Форино, Гостивар.                    (4415) 
Пасош бр. 266566 издаден од УВР-Куманово на име 

Реџепи Имран, с. Отља, Куманово.          (4416) 
Пасош бр. 1452099 издаден од УВР-Скопје на име Сали 

Ибраими, ул. "1" бр. 6, с. Сингелиќ, Скопје.  4417 
Пасош бр. 709310 издаден од УВР-Скопје на име 

Стојановиќ Виолета, ул. "50 Дивизија" бр. 39/10, Скопје.
                                                                          (4418) 

Чекови од тековна сметка бр. 8100-80710-13005/47 со 
бр. 9900006811, 9900006812, 9900021259, 9900021257, 
9900021260 и од бр. 9900041796 до бр. 9900041803 изда-
дени од Македонска банка на име Миленковиќ Звонко, 
Скопје.                                                           (4324) 

Работна книшка на име Џелазим Ибрахими, Скопје.                                   
(3691) 
Работна книшка на име Лакота Садик, Крушево. 
                                                                                      (3704) 
Работна книшка на име Андреески Атанас, Гостивар.                                  

(3705) 
Работна книшка на име Божиновски Горан, Куманово.

                                                                          (3706) 
Работна книшка на име Рунчева Виолета, Штип. 
                                                                          (3709) 
Работна книшка на име Атанасоски Миле, Прилеп. 
                                                                                      (3715) 
Работна книшка на име Савевски Гоце, Демир Хисар.                                  

(3717) 
Работна книшка на име Сефедини Ресми, Струга. 
                                                                          (3721) 
Работна книшка на име Драган Кузманоски, Кичево.                                  

(3722) 
Работна книшка на име Нијази Исеини, Гостивар.   
                                                                                      (3724) 
Работна книшка на име Петров Димче, Тетово. 3725 
Работна книшка на име Ќенан Азизи, Тетово.  (3726) 
Работна книшка на име Алили Ќани, Тетово.  (3727) 
Работна книшка на име Цековска Стојна, Крива  Па-

ланка.                                                           (3728) 
Работна книшка на име Гоце Јовевски, Крива Па-ланка.

                                                                          (3729) 
Работна книшка на име Ќемал Канберовски, Крива 

Паланка.                                                          (3730) 
Работна книшка на име Петрушевски Ивица, Куманово.

                                                                          (3734) 
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Работна книшка на име Марина Костадинова, Кочани.

                                                                          (3738) 
Работна книшка на име Шика Пецева, Скопје. (3898)  
Работна книшка на име Биљана Михајловска, Скопје.            

(3899) 
                                                              
Ученичка книшка издадена од ОУ "Јан Амос Ко-мен-

ски"-Скопје на име Филип Димитар Чапов, Скопје.                                  
(4315) 

Работна книшка на име Алекса Попоски, Скопје. 
                                                                                      (3897) 
Работна книшка на име Павловска Веселинка, Скопје.                

(3905) 
                                                          Свидетелство за 8-мо одделение на име Ивановска Ва-

лентина, Кратово.                                          (3707) 
Работна книшка на име Ајдин Јонузовски, Скопје. 
                                                                          (3958) 
Работна книшка на име Фариз  Авдили, с. Тисовица, 

Скопје.                                                                           (3967) 
Работна книшка на име Алиевски Шабан, Куманово.                          

(4153) 
                                                
Свидетелство за 8-мо одделение на име Исмаили Арбен, 

Куманово.                                          (3731) 

Работна книшка на име Ристов Драган, Радовиш. 
                                                                          (4164) 
Работна книшка на име Богољуб Божиноски, Кичево.                          

(4166) 
                                                
Свидетелство за 8-мо одделение на име Наим Мурати, 

Куманово.                                                          (3733) 

Работна книшка на име Ѓелевиќ Драга, Куманово.                            
(4169) 

                                                                                                                        (3737) 

Работна книшка на име Даница  Алексовска, Куманово.
                                                                          (4183) 
Работна книшка на име Ќемал Ковачи, с. Рашче, Скопје.

                                                                          (4191) 
Работна книшка на име Мерал Реџепи, Тетово. 
                                                                          (4201) 
Работна книшка на име Менсур Хасановиќ, Скопје.                

(4212) 
                                                          Свидетелство за 8-мо одделение на име Селами Рама-

дани, Куманово.                                          (4154) 
Работна книшка на име Ванче Голубов, Штип.(4219) 
Работна книшка на име Тушев Аце, Радовиш.  (4221) 
Работна книшка на име Кондовски Љупчо, Демир Хи-

сар.                                                                          (4239) 
Работна книшка на име Пешиноски Валентин, Струга. 

                                                                          (4247) 
Работна книшка на име Мехмеди Шпејтим, Струга. 
                                                                          (4248) 
Работна книшка на име Абдуравман Абдулоски, Мак. 

Брод.                                                          (4249) 
Работна книшка на име Ибески Ремзија, Мак.  Брод.                

(4250) 
                                                          Свидетелство на име Рамани Лулзим, Тетово. (4194) 

Работна книшка на име Попоски Андон, Скопје. 
                                                                          (4265) 
Работна книшка на име Поцков Стојанчо, Радовиш.                

(4269) 
                                                          Свидетелство на име Јонузи Харун, Тетово.     (4199) 

Работна книшка на име Ристов Златко, Гевгелија. 
                                                                          (4270) 
Работна книшка на име Јусуфова Атиџе, Велес. 4273 
Работна книшка на име Демироски Аќија, Струга. 
                                                                          (4276) 
Работна книшка на име Горан Кузмановски, Скоп-је.                

(4313) 
                                                          Свидетелство за 8-мо одделение на име Постолов Игор, 

Радовиш.                                                          (4220) 
Работна книшка на име Калемџиевски Драгиша, Скопје. 

                                                                          (4314) 
Работна книшка на име Игор Ивановски, Скопје. 
                                                                          (4317) 
Работна книшка на име Јован Цакончевски, Скопје.                            

(4318) 
                                                                                                                        (4243) 

Работна книшка на име Шоптрајанов Тодор, Скоп-је.                                                              
(4319) 

            
Свидетелство на име Стојаноски Ивица, Гостивар.                                  

(4251) 

Работна книшка на име Макфирет Џемаили, Ско-пје.                
(4321) 

                                                          
Свидетелство  за 1 година гимназиски смер издаде-но од 

Државно средно училиште "Цар Самоил" на име 
Принзевска Весна, Ресен.                                 (4252) 

Работна книшка на име Трпковски Илија, Скопје. 
                                                                          (4322) 
Воена книшка на име Љотевски Душан, Скопје. 3692 
Воена книшка на име Веса Иванова, Велес.      (3712) 
Воена книшка на име Љупчо Станоев, Велес.  (3714) 
Воена книшка на име Сефер Ѓунеш, Скопје.    (3900) 
Воена книшка на име Стојчевски Бобан, Скопје.3891 
Воена книшка на име Давчевски Ристе, Велес. (4222) 
Воена книшка на име Суат Ресулавски, Демир Хи-сар.

                                                                          (4264) 
Воена книшка на име Живковски Раде,Скопје.(4310) 
Воена книшка на име Петровски Наско, Скопје.4311 
Воена книшка на име Младеновски Ванче, Крато-во.                                                              

(4323) 
            
Диплома за 4 степен на име Јорданов Зоран, Кочани.                                  

(3736) 

Ученичка книшка на име Угљанин Мујасира, Прилеп. 
                                                                          (4230) 

Ученичка книшка на име Ѓоре Кукески, Прилеп. 
                                                                          (4237) 

Свидетелство издадено од ОУ "29 Ноември" Скопје на 
име Трајче Христовски, Скопје.                          (3695) 

Свидетелство на име Зубахар Ахмедов, Велес.(3711) 
Свидетелство на име Јосифоска Јулијана, Прилеп. 
                                                                          (3716) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Шаип Небиов-
ски, Куманово.                                                          (3732) 

Свидетелство на име Јорданов Тодорчо, Кочани. 

Свидетелство на име Ѓузевски Дејанчо, Берово. 3742 
Свидетелство за 8 одделение издадено од Училиште за 

возрасни-Скопје на име Бајрами Јаи, с. Орланци, Скопје. 
                                                                          (3960) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Драга 

Стојановска" на име Ризван Вејселовски, с. Патишка Река, 
Скопје.                                                                 (3969) 

Свидетелство на име Џезми Савдрији, Куманово. 
                                                                                      (4156) 
Свидетелство на име Касуми Рабие, Куманово. 4158 
Свидетелство на име Емилија Крстевска, Куманово.                                  

(4170) 
Свидетелство од 5 и 6 одделение на име Биљана Ѓор-

ѓиева, Куманово.                                                          (4181) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Гицова  Даница, 

Кочани.                                                          (4187) 
Свидетелство на име Авни Емини, Тетово.       (4192) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Садуш Бајрами, 
Тетово.                                                                (4195) 
Свидетелство на име Мислиа Џемиле, Тетово. (4196) 

Свидетелство на име Исак Ајрули, Тетово.       (4203) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Стев-

че Иванов" на име Зоран Иванов, Св. Николе. 
                                                                          (4211) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Велинов Тони, 

Штип.                                                          (4216) 

Свидетелство за 3-та година издадено од УСО "Коле 
Неделковски" на име Бочваров Дејан, Велес.      (4227) 
Свидетелство на име Стојаноски Ристе, Прилеп.4233 
Свидетелство на име Лумановски Јетон, Битола.  

Свидетелство за 8-мо одделение на име Рамиза Нери-
ман, Куманово.                                          (4266) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Аџиски Никола, 

Пехчево.                                                          (4267) 
Свидетелство на име Атанасова Злата, Кочани. 
                                                                          (4268) 
Свидетелство на име Џезаир Бајрами, Скопје. (4271) 
Свидетелство на име Николова Калина,Велес.(4272) 
Свидетелство на име Атми Шазимани, Струга.(4288) 
Индекс бр. 3827 издаден од Технолошко Металуршки 

факултет на име Трајковска Мери, Скопје.    (4316) 

Диплома на име Алими Сали, Струга.          (4289) 
Диплома од средно трговско училиште на име Ристовска 

Милица, Скопје.                                          (4312) 
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Здраствена книшка на име Дестанов Идро, Велес. 
                                                                          (3713) 
Здравствена книшка на име Видев Томе, Битола. 
                                                                          (3718) 
Здравствена книшка на име Бошев Никола, Битола.            

(3719) 
                                                              

1.3. Вид и количество: По тендерска документација 
без можност набавката да се подели на делови. 

Здравствена книшка на име Павловска Тања, Битола.            
(3720) 

                                                              
1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 

согласност со Законот за јавни набавки. 

Здравствена книшка на име Томислав Стојанов, Про-
биштип.                                                          (3740) 
Здравствена книшка на име Пановска Нада, Велес. 
                                                                          (4223) 
Здравствена книшка на име Сејдиноски Екран, Кру-

шево.                                                                          (4228) 
Здравствена книшка на име Маркоска Руменка, Битола. 

                                                                          (4246) 
Здравствена книшка на име Ане Костов, Велес.  
                                                                                      (4274) 
Здравствена книшка на име Тајровска Сенита, Битола.

                                                                          (4275) 
Лична карта на име Сали Ибиши, Тетово.         (4263) 
Лична карта на име Виолета Ристоска,Тетово.(4277) 
Лична карта бр. 0524265 на име Наумоски Ѓорѓи, Ох-

рид.                                                                          (4283) 
Уверение на име Мијалков Тони, Штип.            (3708) 
Даночна картичка на име ЦО МХК "ЗЛЕТОВО", Велес.                                      

(3741) 
                                       

1.9. Тендерската документација со технички каракте-
ристики може да се подигне, во Управата за телекомуни-
кации, секој работен ден за времетраењето на јавниот по-
вик од 10 до 14 часот. 

Даночна картичка 4030996218105 издадена од  Управа 
за приходи Скопје на име Друштво на  пријателство на 
Македонија и Југославија, Скопје.                     (3746) 
Даночна картичка бр. 4030997273880 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име Месна заедница "Никола 
Карев", Скопје.                                          (3894) 
Даночна картичка бр. 4030996273874 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име Шотаган карате клуб 
"ВИОР 1", Скопје.                                          (3895) 
Даночна картичка бр. 4030998337926 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име Хуманитарна организација 
"МИР", Скопје.                                          (3896) 
Даночна картичка на име "АВИС" ДООЕЛ, Охрид.            

(4255) 
                                                              

                                                              

2.2. Понудата треба да содржи поединечни цени, од-
носно основна цена, како и вкупна цена, со сите вкалкули-
рани давачки. Цената треба да биде изразена во евра и во 
денарска противвредност, пресметана по средниот курс на 
НБМ на денот на поднесување на понудата. 

Даночна картичка на име "ЗОБИ" ДООЕЛ, Охрид.            
(4290) 
Даночна картичка на име "ДИЈОЗА" ДООЕЛ Охрид.            

(4291) 
                                                              2.3. Понудата треба да содржи податоци за гарантен 
рок, начинот на сервисирање и оддржување, како и обука 
за користење на опремата. Даночна картичка на име "КОМПАНИ АЦИКА" 

ДООЕЛ, Охрид.                                                          (4292) 
Даночна картичка бр. 4030993247406 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ЕЛ-МАКС", Скопје.      (4307) 
Даночна картичка бр. 4030980217087 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ", 
Скопје.                                                          (4308) 
Даночна картичка бр. 4030991226215 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ТРИЈАС", Скопје.          (4309) 
 Штедна книшка бр. 9009390 издадена од Тутунска бан-

ка АД Скопје на име Теодорова Хрисула, Скопје. 
                                                                          (4245) 

__________________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И  
Врз основа на член 10, член 14 и член 17 од Законот за 

јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
објавен во "Службен весник на РМ" бр. 2/2002), Комисија-
та за јавни набавки на Управата за телекомуникации, го 
објавува следниот 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА СОФИСТИЦИ-
РАНА МЕРНА ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА НАМЕНЕТА 

ЗА МОНИТОРИНГ НА РАДИО ФРЕКВЕНЦИИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Назив, седиште и адреса на набавувачот: Републи-

ка Македонија - Министерство за транспорт и врски, Уп-
рава за телекомуникации, ул. "Даме Груев" број 1, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Софистицирана мерна 
електронска опрема наменета за мониторинг на радио 
фреквенции во Република Македонија. 

1.5. Рок на поднесување на понудите е 7 март 2002 го-
дина до 11.30 часот. 

1.6. Технички карактеристики на опремата: монито-
ринг на радиофреквенции во опсег  од 9 кХз-ГХз според 
препораките на Меѓународната унија за телекомуникации 
ИТУ. 

1.7. Квалитет и стандард на опремата: ИСО 9001. 
1.8. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена   30% 
- можности на опремата 30% 
- квалитет   20% 
- гаранција   10% 
- начин на плаќање    5% 
- рок на испорака    5% 

1.10. Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповратен 
износ од 3.000,00 денари и треба да се уплати на трезор-
ската потсметка 130031568778718, депонент Народна бан-
ка на Република Македонија а во полето приходна шифра 
и програма задолжително да биде назначено 724125 11. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата да се достави за целиот предмет за на-

бавката. Набавувачот го задржува правото дел од опрема-
та односно уредите наведени во тендерската документаци-
ја да не ги набави. 

2.4. Понудата да се достави со краток опис на технич-
ките можности на опремата. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

3.2. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "по-
нуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката 
документација и ја носи ознаката "документација". 

3.3. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот 
на повикот, а во средината на ковертот треба да биде наз-
начена адресата на набавувачот. 

3.4. Понудувачите покрај понудата задолжително тре-
ба да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар чија содржина на 
документот ја пропишува министерот за финансии со пра-
вилник. Странското право или физичко лице, кое се јавува 
како понудувач треба да достави ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регистрира-
на за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните 3 години, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки, 
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- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или 
копија заверена кај нотар, согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки, 

- доказ од судот не постар од 6 месеци во оригинал 
или копија заверена кај нотар дека понудувачот не е во 
стечај или во процес на ликвидација, согласно член 24, 
точка а, 

- извод односно потврда од судот не постар од 6 месе-
ци во оригинал или копија заверена кај нотар дека на по-
нудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка 
за безбедност - забрана за вршење на дејност согласно 
член 24, точка б, 

3.5. Доказ за техничка способност на понудувачот: 
- список на главни испораки на стоки или услуги во пос-

ледните 3 години со износите, датумите и примачите, 
- мостри, опис или фотографии на опремата што треба 

да се набави, 
- сертификат од надлежна институција за контрола на 

квалитетот на производот, 
- каталози за основните технички карактеристики и 

упатства за ракување на техничките средства и опрема 
согласно член 23 од Законот за јавни набавки, 

3.6. Понудите треба да бидат придружени со банкова 
гаранција во износ кој не смее да биде помал од 5% од 
вкупната вредност на понудата, во која е вклучена царина-
та, данокот на додадена вредност и други јавни давачки 
која треба да биде доставена во придружната документа-
ција. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Отворениот повик трае до 7 март 2002 година до 

11,30 часот. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 7 

март 2002 година во 12,00 часот во просториите на Упра-
вата за телекомуникации. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци и оние кои се од 
понудувачот во стечај или процес на ликвидација односно 
против кој е изречена мерка-забрана за вршење на дејност 
како и оние кои немаат доказ за финансиски бонитет, нема 
да се разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

4.5. За дополнителни информации, понудувачите може 
да контактираат со лицето Јован Митевски на телефон 
02/391-291. 

    Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 и 33 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Одлука 
бр. 02-6633/1 од 14.06.2001 година, Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија-Под-
рачна единица Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен деловен простор на Ре-
публика Македонија-Подрачна единица Скопје, ул. "Орце 
Николов" бр. 138, Скопје. 

- Предмет на повикот бр. 1/2002 е прибирање докумен-
тација за претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите како можни носители на набавка за изградба на 
следните објекти на локалитет реонски центар "Аерод-
ром" во Скопје: 

I. Објект 1.7. К1 - Б-1 
II. Објект 1.6. Б1 - Б-1 
III. Објект 1.13. К2 Б-1 
IV. Објект 1.14. Б1 - Б-1 

- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 
сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на 
дејност, со седиште во Република Македонија. 

- Набавката е делива. 
- Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство 

на понудувачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на по-

викот, своето учество да го пријават со документација со 
која ќе го докажат следното: 

- Извод од регистрација на дејност. 
- Економско-финансиски бонитет издаден од Централ-

ниот регистар-оригинал или копија заверена од нотар. 
- Потврда од Управа за јавни приходи за платени дано-

ци, придонеси и други јавни давачки. 
- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот 

за јавни набавки). 
- Расположива опрема и други физички капацитети за 

реализирање на набавката. 
- Организациона поставеност. 
- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни 

објекти со наведена вкупна инвестициона вредност со 
мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото из-
ведување на работите. 

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со на-
ведена вкупна инвестициона вредност, име на инвестито-
рот како и мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавка-
та. 

- Список на квалификувани работници за реализација 
на набавката. 

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизве-
дувачи со нивно именување. 

- За посочените подизведувачи да се достават истите 
документи, како и за главниот изведувач, како и договор 
за заеднички настап (договор со подизведувачот). 

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-
ка за стечај или ликвидација нé постара од 6 месеци, во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар. 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е из-
речена мерка безбедност-забрана на вршење дејност нé 
постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија 
на нотар. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК 

НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат до-

кументите и податоците од точка 2 на овој повик, како и 
следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиш-
те, овластено лице, телефон). 

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 
фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во точ-
ка 2. 

- Потпишан и заверен договор за точно наведените об-
врски и права. 

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и ли-
це овластено за потпишување на документите во име на 
останатите партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја но-
си ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија-Подрачна единица 
Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комиси-
ја за јавни набавки, препорачано по пошта или со предава-
ње во архивата на набавувачот. 
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- Ограничениот повик трае десет дена од објавувањето 
(согласно член 14 од Законот за јавни набавки). 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-

дениот рок и онаа која нема да биде изработена според ба-
рањата содржани во повикот нема да се разгледуваат. 

 
     Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОНУДИ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Проект за олеснување на трговијата на транспортот во 

Југоисточна Европа 
КРАТОК ОПИС НА СТОКИ 
Телекомуникациска опрема 

Кредит бр. 3402-МК 
Бр. на повик ИЦИС-ТЕ-2002/1 

 
1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот ог-

лас за набавка за овој проект, кој беше објавен во "Деве-
лопмент Бусинесс", бр. 576 од 16 февруари, 2002. 

2. Владата на Република Македонија доби кредит од 
Меѓународната асоцијација за развој (ИДА) за трошоците 
за реализација на Проектот за олеснување на трговијата и 
транспортот во Југоисточна Европа, и планира да иско-
ристи дел од средствата од овој кредит за плаќања кои се 
однесуваат на договорот за телекомуникациската опрема. 

3. Царинската управа на Р.Македонија сега повикува 
запечатени понуди од соодветни понудувачи за снабдува-
ње со телекомуникациска опрема: инсталирање и вмрежу-
вање на Царинската управа, царинарниците и царинските 
испостави. 

Приод на испорака четири (4) месеци. 
4. Лицитацијата ќе се спроведе со меѓународни пос-

тапки за лицитација одредени во Прирачникот на Светска 
банка: Набавка според ИБРД заеми и ИДА кредити, и ќе 
биде отворена на сите понудувачи од соодветни земји из-
вори како што е одредено во Прирачникот. Изданието на 
Прирачникот е од јануари 1995, ревидирано во јануари и 
август 1996, септември 1997 и јануари 1999 и е отворена 
до понудувачите од соодветните држави како што е дефи-
нирано во прирачникот, кои го исполнуваат минимумот 
од наведениве квалификациони критериуми: минимум три 
(3) успешни договори во изминатите четири (4) години, 
кои го вклучуваат развојот, инсталацијата и обезбедува-
њето на техничка помош за информативните системи, или 
слични функционално-технички карактеристики. 

5. Заинтересираните соодветни понудувачи можат да 
добијат информации од Царинската управа на Р. Македо-
нија и да ги проверат тендерските документи на долуназ-
начената адреса: г-ѓа Слаѓана Дамјаноска, Царинска упра-
ва на Република Македонија ул. "Лазар Личеноски" бр. 13, 
1000 Скопје, Р. Македонија, тел. +389 2 116 188; фах. +389 
2 237 832; е-маил: Сладјана Дамјаноска цустомс.гов.мк 
време: од 9,00 до 12,00 часот. 

6. Сите тендерски документи на англиски можат да се 
купат при поднесување на писмена апликација на долу-
назначената адреса г-ѓа Слаѓана Дамјаноска, Царинска уп-
рава на Р. Македонија, ул. "Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 
Скопје, Р. Македонија, и при при плаќање на неповратна 
уплата од 150 УСД или еквивалентен износ во МКД, на 
сметка број 09003 00175 78610. Документот ќе се испрати 
авионски, за испорака во странство и по пошта или кури-
ри за локална испорака. 

7. Понудите мора да се испратат на гореназначената 
адреса до 12, 00 часот (пладне) 20 март 2002. 

Сите документи мора  да бидат придружени со гаран-
ција за понудата од 9.000 УСД или еквивалентна сума во 
МКД или конвертибилна валута. Задоцнетите понуди ќе 
бидат одбиени и вратени неотворени на понудувачот. 

 
 
 
 
 

Понудите ќе се отворат во присуство на претставници-
те на понудувачите кои ќе одлучат да присуствуваат на 
долуназначената адреса, во 12,00 часот 20 март 2002. 

Царинска управа на Република Македонија 
 ул. "Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 Скопје,  
Р. Македонија, тел. +389 2 116 188; фах. +389 2 237 

832;  
e-mail: Sladjana Damjanoska customs.gov.mk 

 
 

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 
Invitation for Bids (IFB) 

 
Republic of Macedonia 

 
Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe 

 
ICIS Telecommunication Equipment 

 
CREDIT NUMBER 3402-MK 

 
IFB Title ICIS Telecommunication Equipment 

 
IFB Number: ICIS-TE-2002/1 

 
1. This Invitation for Bids (IFB) follows the General Pro-

curement Notice (GPN) for this project that appeared in Deve-
lopment Business, issue no. 576 of February 16, 2002. 

2. The Government of the Republic of Macedonia has re-
ceived a credit from the International Development Associati-
on (IDA) toward the cost of Trade and Transport Facilitation 
in Southeast Europe, and it intends to apply part of the proce-
eds of this credit to payments under the contract for the procu-
rement of ICIS Telecommunication Equipment. 

3. The Customs Administration of Republic of Macedonia 
now invites sealed bids from eligible Bidders for ICIS Tele-
communication Equipment: install and update local and wide 
area network in Headquarters, Customs Houses and Border 
Crossings. 

The delivery period is four (4) months. 
4. Bidding will be conducted using the International Com-

petitive Bidding (ICB) procedures specified in the World 
Bank`s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA 
Credits, January 1995, revised January and August 1996, Sep-
tember 1997 and January 1999, and is open to all Bidders 
from eligible source countries as defined in the Guidelines,5 
which meet the following minimum qualification criteria: du-
ring the past four (4) years, the Bidder must have completed 
three (3) successful contracts involving the development, in-
stallation and provision of technical support for information 
Systems of similar functional/technical characteristics. 

5. Interested eligible Bidders may obtain further informati-
on from the Customs Administration of Republic of Macedo-
nia and inspect the Bidding Documents at the address given 
below: 

Ms. Sladjana Damjanoska, Customs Administration of Re-
public of Macedonia, Lazar Licenoski9 13 1000 Skopje, R. 
Macedonia. 

Tel: + 389 2 116 188, 
Fax: + 389 2 237 832, 
e-mail: sladjana.damjanoska@customs.gov.mk 
from 0900 to 1200 hours. 
6. A complete set of Bidding Documents in English may 

be purchased by interested Bidders on the submission of a wri-
tten application to the address below: 

Ms. Sladjana Damjanoska, Customs Administration of Re-
public of Macedonia, Lazar Licenoski 13 1000 Skopje, R. Ma-
cedonia. 

And upon payment of a non-refundable fee of 150 USD or 
an equivalent amount in MKD or a freely convertible currency 
in favor of the Account No 0900 300 175 786 10. opened in 
the National Bank of the Republic of Macedonia. The docu-
ment will be sent by airmail for overseas delivery and surface 
mail or courier for local delivery. 

7. Bids must be delivered to the address below at or before 
12:00 hours (noon) March 20th, 2002. All bids must be ac-
compained by a bid security of not less than 9,000 USD or an 
equivalent amount in MKD or a freely convertible currency. 
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Any bid received by the Purchaser after the bid submission de-
adline will be rejected and returned unopened to the Bidder. 
Bids will be opened in the presence of the Bidders` representa-
tives who choose to attend at the address below: 

Customs Administration of Republic of Macedonia, Lazar 
Licenoski 13 1000 Skopje, R. Macedonia at 12:00 hours (no-
on) March 20th, 2002. 

8. The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the 
fact that they will be required to certify in their bids that all 
software is either covered by a valid license or was produced 
by the Bidder, and (ii) that violations are considered fraud 
which is, among other remedies, punishable by potential blac-
klisting from participation in future World Bank-financed pro-
curement. 
 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни на-
бавки на општина Центар Жупа - Центар Жупа, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК  БР. 01/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  ПОНУДИ  ЗА  ИЗГРАДБА  НА  ФЕ-
КАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ЦЕНТАР ЖУПА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот јавен  повик бр. 01/2002 е 

општина Центар Жупа, со седиште во Центар Жупа. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на дел од фекалната 

канализација за населеното место Центар Жупа.  
1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на уче-

ство на сите домашни и странски физички и правни лица, ре-
гистрирани за вршење на ваков вид на дејност. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во целосна 
согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена, 
- начин на плаќање, 
- квалитет, 
- рок на извршување на работите. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне во 

просториите на општина Центар Жупа, секој работен ден од 
07 часот до 15 часот. 

2.2. Проектот за изведување на работите може да се раз-
гледа секој работен ден во просториите на општина Центар 
Жупа. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи и придружна документа-

ција во согласност со Законот за јавни набавки член 22 и 23: 
- извод од регистрација, 
- документ за бонитет, 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во про-

цес на ликвидација потпишана од одговорно лице на понуду-
вачот и потврда од надлежен суд. 

- референцна листа за досегашно вршење на работи од 
ваков вид, 

- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во извр-
шување на работите, работно искуство и искуство за вршење 
на таков вид на работа. 

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
единечно и вкупен износ на цената. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите треба да бидат доставени до општина Цен-

тар Жупа - Центар Жупа, з.п. 1258 - Г. Папрадник, преку 
пошта или лично во седиштето на општината Центар Жупа 
најдоцна до 20.02.2002 година. 

 
 
 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок и 

кои не се изготвени во согласност со Законот за јавни набав-
ки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во рок од 
5 дена по завршувањето на рокот за доставување на понудите 
во присуство на овластени претставници на понудувачите во 
11 часот во седиштето на општина Центар Жупа. 

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да пока-
жат пред Комисијата писмено овластување при отворањето 
на понудите. 

5.4. Понудувачите можат да достават само една пону-
да. 

5.5.  За дополнителни  информации понудувачите можат 
да контактираат секој работен ден на телефон број 046-840-
239 и 840-353. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членовите 14 и 34 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), 
Комисијата за јавни набавки на општина Центар, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на ограничениот повик е општина Цен-

тар - Скопје, ул. "Михаил Цоков" бб. 
2. Предмет на јавната набавка е: 
А. проектирање површини, реконструкција и санација 

на јавни сообраќајни површини, сообраќајници, тротоари, 
паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки па-
теки и други јавни површини со завршен асфалтен слој 
(асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт); 

Б. проектирање и изградба на тротоари, пешачки пате-
ки, паркиралишта и други површини со завршен слој од 
префабрикувани бетонски елементи; 

В. проектирање, изградба и реконструкција на објекти; 
Г. проектирање и изградба на инфраструктурни систе-

ми: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и 
фекална) и топлификациона примарна и секундарна мре-
жа; 

Д. проектирање, изградба и реконструкција на јавното 
осветлување и проектирање, реконструкција и изместува-
ње на НН-електрична мрежа; 

Ѓ. проектирање, изградба, реконструкција и одржува-
ње на јавни зелени површини; 

Е. одржување на јавното осветлување; 
Ж. изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), 

детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клупи, корпи 
за отпадоци, заштитни огради); 

З. изработка на детални урбанистички планови за под-
рачјето на општината Центар; 

С. инвестиционо и тековно одржување на објекти од 
подрачјето на општина Центар. 

3. Право на учество имаат сите заинтересирани сто-
пански субјекти кои се регистрирани за обавување на со-
одветната стопанска дејност. 

Понудувачите можат да дадат понуда за една или по-
веќе позиции од точка 2 на овој ограничен повик. 

4. Набавувачот ќе врши претквалификација на понуду-
вачите без присуство на нивни претставници. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудувачите со пријавата ги доставуваат следните 

документи: 
- податоци за понудувачот: назив, седиште, овластено 

лице и број на телефон; 
- документ за регистрација за вршење на дејноста; 
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- документ за техничко-технолошки бонитет: располо-
жива опрема и други физички капацитети потребни за ре-
ализација на набавката, досегашно искуство (референтна 
листа) и стручен кадар (квалификација и број). 

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да 
се однесува за позицијата од предметот на набавката за 
која понудувачот дава понуда; 

- документ за економско финансиски бонитет од Цен-
тралниот регистар во оригинал или копие заверено кај но-
тар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки; 

- потврда од надлежен суд дека против понудувачот не 
е отворена постапка за стечај или ликвидација; 

- потврда од надлежен суд дека против понудувачот 
нема изречено мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејноста. 

 
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА-

ТА 
Постапката за јавна набавка, согласно член 33-а, од За-

конот за јавни набавки, ќе се спроведува во две фази: фаза 
I - претквалификација односно прибирање на документа-
ција заради утврдување на подобност на понудувачите за 
изведување на работите што се предмет на набавката и 
фаза II - прибирање на понуди од подобните понудувачи 
за изведување на предвидените работи. 

 
IV. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДАТА 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во гор-

ниот лев агол треба да има ознака "не отворај" број на јав-
ниот повик и назначување на позициите од предметот на 
набавката за кои се дава понуда. 

2. Рокот за прием на понудите изнесува 21 ден од пос-
ледното објавување во јавно гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса оп-
штина Центар, Скопје ул. "Михаил Цоков" бб или се пре-
даваат во архивата на општина Центар. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што нема да бидат доставени во определе-

ниот рок и кои што нема да бидат изработени според бара-
њата содржани во овој повик како и некомплетните, нема 
да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот - Програма со-

цијална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/4/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРА-

ДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изградба на фекална канализација во с. Јанковец, Ре-

сен, во должина од 1300м и приклучна (тротоарска) фе-
кална канализација во должина од 850 м. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитаци-

оните документи кои заинтересираните понудувачи можат 
да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раково-
дење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 
14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари не-
повратни средства во готово. 

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 
проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 

 
 
 
 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1.   Понудата треба да ги содржи сите барања прило-

жени во лицитационите документи, на соодветни места за 
пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назна-
чени во лицитационите документи за реализација на про-
ектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни 
цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна 
вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на 

платниот промет или Централниот регистар, оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци 

во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека 
понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 

4.6. Сертификат за квалитет на техничките карактерис-
тики на материјалите предвидени во лицитационите доку-
менти. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
5.1. Цена    40 поени 
5.2. Ефикасност    20 поени 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени 
5.5. Начин на плаќање   10 поени 
5.6. Референц листа     5 поени 
5.7. Опис на методологијата    5 поени  
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорно лице на понуду-
вачот, на начин како е објаснето во Упатството за понуду-
вачите и ЗЈН. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со про-
ектот-Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 1 март 2002 го-
дина, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат 
по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се раз-
гледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 1 март 2002 г. во простории-
те на Единицата за раководење со проектот, на адреса на-
ведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и 
проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набав-
ки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата за јавни набавки да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат 
да добијат во просториите на Единицата за раководење со 
проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на 
телефон/факс 02-120-311 или 220-415.                    

       Комисија за јавни набавки 
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Единицата за раководење со проектот - Програма со-
цијална инфраструктура I во Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/5/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРА-
ДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1.Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изградба на проект Водоснабдување на Радовиш - II 

фаза. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитаци-

оните документи кои заинтересираните понудувачи можат 
да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раково-
дење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 
14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари не-
повратни средства во готово. 

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 
проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1.   Понудата треба да ги содржи сите барања прило-

жени во лицитационите документи, на соодветни места за 
пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назна-
чени во лицитационите документи за реализација на про-
ектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни 
цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна 
вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на 

платниот промет или Централниот регистар, оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци 

во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека 
понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 

4.6. Сертификат за квалитет на техничките карактерис-
тики на материјалите предвидени во лицитационите доку-
менти. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
5.1. Цена    40 поени 
5.2. Ефикасност    20 поени 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени 
5.5. Начин на плаќање   10 поени 
5.6. Референц листа     5 поени 
5.7. Опис на методологијата    5 поени  
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорно лице на понуду-
вачот, на начин како е објаснето во Упатството за понуду-
вачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со про-
ектот-Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје. 

 
 
 
 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 4 март 2002 го-
дина, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат 
по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се раз-
гледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 4 март 2002 г. во простории-
те на Единицата за раководење со проектот, на адреса на-
ведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и 
проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набав-
ки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата за јавни набавки да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат 
да добијат во просториите на Единицата за раководење со 
проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на 
телефон/факс 02-120-311 или 220-415.                    

       Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 и 33 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Одлуката 
бр. 08-1358/1 од 08.02.2002 година, Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија-Под-
рачна единица Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија-Подрачна единица Скопје, ул. 
"Орце Николов" бр. 138, Скопје. 

- Предмет на повикот бр. 2/2002 е прибирање докумен-
тација за претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите како можни носители на набавка за изградба на 
следните објекти во населба Бутел 2, општина Чаир во 
Скопје: 

I. Објект К1 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.4 
II. Објект К4 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.5 
- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 

сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на 
дејност, со седиште во Република Македонија. 

- Набавката е делива. 
- Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство 

на понудувачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на по-

викот, своето учество да го пријават со документација со 
која ќе го докажат следното: 

- Извод од регистрација на дејност. 
- Економско-финансиски бонитет издаден од Централ-

ниот регистар-оригинал или копија заверена од нотар. 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки. 
- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот 

за јавни набавки). 
- Расположива опрема и други физички капацитети за 

реализирање на набавката. 
- Организациона поставеност. 
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- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни 
објекти со наведена вкупна инвестициона вредност со 
мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото из-
ведување на работите. 

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со на-
ведена вкупна инвестициона вредност, име на инвестито-
рот како и мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавка-
та. 

- Список на квалификувани работници за реализација 
на набавката. 

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизве-
дувачи со нивно именување. 

- За посочените подизведувачи да се достават истите 
документи, како и за главниот изведувач, како и договор 
за заеднички настап (договор со подизведувачот). 

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-
ка за стечај или ликвидација нé постара од 6 месеци, во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар. 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е из-
речена мерка безбедност-забрана на вршење дејност нé 
постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија 
на нотар. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК 

НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат до-

кументите и податоците од точка 2 на овој повик, како и 
следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиш-
те, овластено лице, телефон). 

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 
фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во точ-
ка 2. 

- Потпишан и заверен договор за точно наведените об-
врски и права. 

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и ли-
це овластено за потпишување на документите во име на 
останатите партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја но-
си ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија-Подрачна единица 
Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комиси-
ја за јавни набавки, препорачано по пошта или со предава-
ње во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае десет дена од објавувањето 
(согласно член 14 од Законот за јавни набавки). 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-

дениот рок и онаа која нема да биде изработена според ба-
рањата содржани во повикот нема да се разгледуваат. 

     Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-44/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
ЗЕРВНИ  ДЕЛОВИ ЗА МОТОРИ "ЦУММИНС"  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-44/2002 е АД 

"Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
"11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

 
 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за мотори "ЦУММИНС" за 
потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј во се според тен-
дер документацијата. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја 
подигнат во просториите на АД "ЕСМ", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба бр. 1, секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да 
се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
200000002447884 АД "ЕСМ" Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја 
подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табе-

лите кои се доставуваат како тендер документација со 
фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на це-
локупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП 
РЕК Битола, РЕК Осломеј, сите цени треба да се изразени 
во МКД, со посебно искажана царина и ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на услугата ќе се применува продажен курс на 
девизна берза. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (доз-
волена е делумна понуда - делива понуда но не е дозволе-
на делумна понуда во рамките на една табела) за деловите 
за РЕК Битола, а кај табелите каде се бараат делови за 
РЕК Осломеј дозволена е  деливост и во рамките и на една 
табела. 

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-

рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија. 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите од странските понудувачи со пропрат-

ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ 

за бонитет од Централниот регистар, а странските понуду-
вачи треба да достават ревизорски извештај од странска 
реномирана ревизорска институција, регистрирана за вр-
шење на ревизија, со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
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3.5. Сите документи што треба да се оригинални или 
заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки) 

4.1. Цена     - 50 поени, 
4.2. Начин на плаќање   - 30 поени, 
4.3. Рок на испорака    - 20 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса АД "Електростопанство на Македони-
ја", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
11.03.2002 година во 13 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, оние кои немаат целокупна документа-
ција која се бара во отворениот повик и оние кои нема да 
ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер доку-
ментација, нема да се разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
И С П Р А В К А 

 
Министерството за животна средина и просторно пла-

нирање,  објавува исправка на Отворениот повик бр. 
2/2002, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 9/2002, ко-
ја гласи: 

"6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавно отворање на понудите ќе се одржи во прос-

ториите на Министерството за животна средина и прос-
торно планирање на 04.03.2002 година во 9 часот. 

Отворениот повик бр. 3/2002 објавен во "Службен вес-
ник на РМ" бр. 9/2002, кој гласи: 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавно отворање на понудите ќе се одржи во прос-

ториите на Министерството за животна средина и прос-
торно планирање на 04.03.2002 година во 11 часот". 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 
Отворањето на понудите по Отворениот повик број 

02-6197/2 објавен во Нова Македонија од 24.01.2002 годи-
на и "Службен весник на Република Македонија" бр. 4 од 
25.01.2002 година, со предмет на набавка хируршки кон-
ци, наместо на 11.02.2002 година ќе се одржи на 
21.02.2002 година, на исто место и во исто време. 

Крајниот рок за поднесување на понудите се продол-
жува до 21.02.2002 година до 11,00 часот. 

 
Комисија за јавни набавки 

 
 
 
 

Управниот одбор на РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје, по 
добиеното известување за извршениот упис на Одлуката 
за намалување на основната главница преку присилно 
повлекување на акции на Друштвото во Трговскиот регис-
тар во Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА 
 
Врз основа на член 416 од Законот за трговски друштва 

и Одлуката на Собранието на акционерите на РЕПЛЕК-
ФАРМ АД Скопје, бр. 02-03/1 од 09.01.2002 година, се вр-
ши намалување на основната главница преку присилно пов-
лекување на акции на Друштвото за фармацевтско хемиски 
производи РЕПЛЕКФАРМ АД со седиште на ул. "Козле" 
бр. 188, Скопје. 

Вкупниот износ на основната главница од 9.400.000 
ДЕМ, во денарска противвредност 300.800.000,00 денари, 
се намалува за износ 1.880.000 ДЕМ, во денарска против-
вредност 60.160.000,00 денари. 

Висината на основната главница по намалувањето из-
несува 7.500.000 ДЕМ, односно во денарска противвред-
ност 240.640.000,00 денари. Друштвото е согласно по ба-
рање на доверителите да ги намири или обезбеди побару-
вањата кои постоеле на денот кога е објавен уписот на од-
луката за намалување на основната главница во Трговски-
от регистар, ако ги пријават за три месеци од денот на 
последната објава на овој оглас во "Службен весник на Р. 
Македонија". 

 
РЕПЛЕКФАРМ 

             УПРАВЕН ОДБОР 
__________________________________________________ 
 

Врз основа на член 10 од Договорот за усогласување 
на организацијата и работењето на Друштвото МАКЕДО-
НИЈА ТАБАК - 2000 ДОО експорт-импорт Скопје, Соби-
рот на содружниците на седницата одржана на 31.01.2002 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА  ЦЕНА 
НА ЦИГАРИ 

 
1. Се утврдува малопродажната цена на цигарите: 
- МАТРИЏ  85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња и 

изнесува 40,00 денари. 
-  МАТРИЏ ЛИГХТС 85 мм во тврдо пакување од 20 

парчиња и изнесува 40,00 денари. 
- ТИТАНИЦ  85 мм во меко  пакување од 20 парчиња 

и изнесува 22,00 денари. 
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, 

а ќе се применува по објавувањето на истата во "Службен 
весник на Република Македонија". 

 
  Бр. 02-435/1                             Собир на содружници 

31 јануари 2002 година                           Претседател, 
     Скопје                                    Стевчо Коцевски, с.р.  

__________________________________________________ 
 

О Б Ј А В И 
 

Врз основа на член 24 од Законот за телекомуникации 
("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), министе-
рот за транспорт и врски, објавува 

 
О Б Ј А В А 

ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА 
ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА 
- ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се дава концесија за вршење на јавна телекомуника-

циска услуга - пренос на податоци на територијата на Ре-
публика Македонија. 

2. Право на концесија имаат домашни и странски 
правни и физички лица. 
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3. Концесијата се дава во рок од 5 години, сметано од 
денот на потпишувањето на Договорот за концесија. 

4. За издадената концесија се плаќа надоместок во ви-
сина од 7.669 ЕВРА, а за надоместок за надзор во висина 
од 7.669 ЕВРА, во денарска противвредност по среден 
курс на Народна банка на Република Македонија на денот 
на плаќањето. 

5. Надоместокот за концесија се плаќа во рок од 15 де-
на од денот на потпишување на Договорот за концесија на 
име на Буџет на РМ 100000000063095. 

Надоместокот за надзор се плаќа на 5 (пет) еднакви го-
дишни рати и тоа: првата годишна рата во рок од 15 дена 
од денот на потпишување на договорот за давање на кон-
цесија, а секоја следна годишна рата на денот и месецот 
или порано кога била платена првата годишна рата на жи-
ро сметка на Управата за телекомуникации. 

6. Документацијата за условите и роковите - тендер 
документација за вршење на услугата од точка 1 на оваа 
објава, може да се подигне во Управата за телекомуника-
ции на ул. "Даме Груев" бр. 1 - Скопје. 

7. За подигање на тендер - документацијата се плаќа 
еднократен надоместок во висина од 153 ЕВРА во денар-
ска противвредност, по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на плаќањето на жиро 
сметка на Управата за телекомуникации со следните пода-
тоци: Назив на примачот: Трезорска сметка /Управа за те-
лекомуникации; Банка на примачот: Народна банка на 
РМ; Сметка на НБ на РМ 100000000063095; Сметка на 
Управата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724125; 
Програма 11. 

8. Барање за добивање концесија може да поднесат са-
мо правни и физички лица кои ќе подигнат тендер доку-
ментација. 

9. Барањето заедно со потребните документи утврдени 
во тендер-документацијата се доставува до Управата за 
телекомуникации, во рок од 60 дена од денот на подигање 
на тендер-документацијата. 

10. Барањата кои не се предадени во рокот утврден во 
точка 9 на оваа објава, како и оние кои не се изработени 
според условите утврдени во тендер-документацијата не-
ма да бидат разгледувани. 

11. За добивање концесија од точка 1 на оваа објава 
може да се подигне само едно барање. 

12. Бројот на концесии не е ограничен. 
13. Со оваа објава престанува да важи објавата 

објавена во "Сл. весник на РМ" бр. 73/99. 
 
    Бр. 02-923/5                                      Министер 

28 јануари 2002 година                  за транспорт и врски, 
             Скопје                                   Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
 

Врз основа на член 24 од Законот за телекомуникации 
("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/00), министерот 
за транспорт и врски, објавува измена на 

 
О Б Ј А В А 

 
1. Во Објавата за условите и роковите за доделување 

концесија за вршење на сателитски персонални комуника-
циски услуги (С-ПЦС), ("Сл. весник на РМ" бр. 83/01), во 
точка 4, алинеја 1 зборот "10.000 ДЕМ" се заменува со 
зборот "5.113 ЕВРА". 

2. Точка 7 се менува и гласи: 
"За подигање на тендер документација се плаќа еднок-

ратен надоместок во висина од 153 ЕВРА во денарска про-
тиввредност, по среден курс на Народна банка на РМ на 
денот на плаќањето на жиро сметка на Управата за теле-
комуникации, со следните податоци: Назив на примачот: 
Трезорска сметка /Управа за телекомуникации; Банка на 
примачот: Народна банка на РМ; Сметка на НБ на РМ 
100000000063095; Сметка на Управата: 1300315687 787 
18; риходна шифра: 724125; Програма 11". П

  
    Бр. 02-923/4                                     Министер 

28 јануари 2002 година                  за транспорт и врски,          
               Скопје                                Љупчо Балкоски, с.р. 

 
 

Врз основа на член 2, став 4 од Правилникот за утвр-
дување на висината на надоместоците за користење на 
броеви, серии на броеви, имиња и адреси од Планот за ну-
мерација за телекомуникациските мрежи во Република 
Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 47/99), министерот за 
транспорт и врски 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Вредноста на константата "а" за пресметување на 

надоместоците за користење на броеви, серии на броеви, 
имиња и адреси од Планот за нумерација за телекомуни-
кациските мрежи во Република Македонија за 2002 годи-
на изнесува 0,154 ЕВРА. 

2. Плаќањето се врши во денарска противвредност по 
средниот курс на Народна банка на РМ на денот на упла-
тата на жиро сметка на Управата за телекомуникации со 
следните податоци: Назив на примачот: Трезорска сметка 
/Управа за телекомуникации; Банка на примачот: Народна 
банка на РМ; Сметка на НБ на РМ 100000000063095; 
Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шиф-
ра: 724139; Програма 11. 

  
    Бр. 02-923/2                                     Министер 

28 јануари 2002 година                  за транспорт и врски,          
               Скопје                                 Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
 

Врз основа на член 4, став 2 од Правилникот за виси-
ната на надоместокот за користење на радиофреквенции 
("Сл. весник на РМ" бр. 106/00), министерот за транспорт 
и врски  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Вредноста на бодот за висината на надоместокот за 

користење на радиофреквенции за 2002 година изнесува 
0,511 ЕВРА. 

2. Вредноста на бодот определен според формулата во 
член 9 од Правилникот за висината на надоместокот за ко-
ристење на радиофреквенции, за 2002 година изнесува, 
0,301 ЕВРА. 

3. Плаќањето се врши во денарска противвредност по 
средниот курс на Народна банка на РМ на денот на упла-
тата на жиро сметка на Управата за телекомуникации со 
следните податоци: Назив на примачот: Трезорска сметка 
/Управа за телекомуникации; Банка на примачот: Народна 
банка на РМ; Сметка на НБ на РМ 100000000063095; 
Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шиф-
ра: 724138; Програма 11. 

  
    Бр. 02-923/3                                     Министер 

28 јануари 2002 година                  за транспорт и врски,          
               Скопје                                 Љупчо Балкоски, с.р. 
__________________________________________________ 

 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 

добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утвр-
дува и објавува 
 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ  

 2002 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - декември 2001 година и јануа-
ри 2002 година во однос на просечните цени на мало во 
2000 година изнесува 5,3%. 

    
Директор, 

                      Благица Новковска, с.р. 
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