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

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

Петок, 7 септември 2001 
Скопје 

Број 71 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1308. 
Врз основа на член 131 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6 септември 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се пристапува кон измена на Уставот на Репуб-
лика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се об-
јави во "Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2964/1 
6 септември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.546.780,00 7.533.360,00 
Т2 4.546.760,00 7.533.440,00 
Т3 4.546.340,00 7.533.310,00 
Т4 4.546.410,00 7.533.080,00 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4784/1 
28 август 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1309. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минерални-
те суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО2 НА 

ДООЕЛ "ЛИБХЕР", С. КАРАМАНИ, БИТОЛА 

1. На ДООЕЛ "ЛИБХЕР", с. Карамани, Битола се 
дава концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минералната суровина-минерална вода и 
гас СО2 во атарот на с. Карамани, Битола со следните 
координати: 

1310. 
Врз основа на член 7 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 93 од Законот за минералните су-
ровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕ-
НОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА 
НА ЕКСПЛОАТ АЦИОНОТО ПОЛЕ КАЈ С. ВОЛКОВО, 

СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сијата за експлоатација на минералната суровина-ми-
нерална вода на експлоатационото поле кај с. Волко-
во, Скопје, од ПОС "АГРОМИН" с. Волково-Скопје, 
на ДПТУ "ЛАТЕРИТ" Катерина и др. ДОО-Скопје, 
со следните координати: 

Дупнатина 
бр. 

Координати 
х у 

Катастарска 
парцела бр. 

Површина 
м2 

ИБ СКГ-3А 4.654.328,85 7.528.149,20 3494/2 1.033,00 
ГТД-1/86 4.654.970,67 7.527.840,09 3440/2 225,00 

Вкупно 1258,00=0,1 
01258км2 

Б-ЗАШТИТНА ЗОНА 
Точка Координата х Координата y 

Т1 4.654.655,00 7.526.820,00 
Т2 4.655.350,00 7.527.925,00 
Т3 4.654.503,52 7.528.457,41 
Т4 4.653.808,52 7.527.352,41 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,1 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални 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 кон-
цесијата. 

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

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,125 км2. 

2. Концесијата од точка 1 на оваа одлука се прене-
сува на ДПТУ "ЛАТЕРИТ" Катерина и др. ДОО-
Скопје под истите услови под кој е доделена концеси-
јата со Договорот за концесија за експлоатација на 
минералната вода на експлоатационото поле кај с. 
Волково, Скопје, заведен во Министерството за сто-
панство бр. 08-2096 од 24.03.2000 година, а во ПОС 
"АГРОМИН"с. Волково-Скопје под бр. 02/50 од 
24.03.2000 година. 

3. Како почеток на користењето на пренесената кон-
цесија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на пот-
пишувањето на Договорот за преносот на концесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4981/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1311. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минерални-
те суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЕКС-
ПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВА-
РОВНИК НА ЛЕЖИШТЕТО "ДОЛНА КРАСТА" ВЕ-
ЛЕШТА, СТРУГА НА ТДГИУ "КОНДРИ ИНЖЕНЕ-
РИНГ" УРИМ КОНДРИ ДООЕЛ ВЕЛЕШТА-СТРУГА 

1. На ТДГИУ "КОНДРИ ИНЖЕНЕРИНГ" Урим 
Кондри ДООЕЛ Велешта-Струга се дава концесија за 
користење и за експлоатација на минерална суровина 
варовник на експлоатационото поле лежиштето "Дол-
на Краста" Велешта, Струга со следните координати: 

2. Концесијата се дава со времетраење од 30 годи-
ни, со можност за продолжување на истата под услови 
определени со закон. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно 
Одлуката за определување на критериуми за висината 
на надоместокот за концесии за вршење детални гео-
лошки истражувања и експлоатација на минерални су-
ровини ("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 кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4147/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1312. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минерални-
те суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА-ПОКРОВНИ ШКРИЛЦИ НА ТД" ВЕРИ-

АН" -СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛНОСТА КАЈ С. ФАРИШ, 
КАВАДАРЦИ 

1. На ТД "Вериан"-Скопје се дава концесија за вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерал-
ната суровина-покровни шкрилци на локалноста кај с. 
Фариш, Кавадарци, со следните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.592.000,00 7.566.000,00 
Т2 4.592.000,00 7.568.000,00 
Т3 4.590.000,00 7.568.000,00 
Т4 4.590.500,00 7.566.000,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=4,00 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални 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 кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4710/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1313. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минерални-
те суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "МИКИ ПЕТРОЛ", 

ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ, СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. На Друштвото за трговија на големо и мало 
"МИКИ ПЕТРОЛ", ДООЕЛ, увоз-извоз, Свети Нико-
ле се дава концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минералната суровина-минерална во-
да на локалитетот "Корија", во близина на с. Богосло-
вец, со следните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.622.925,00 7.586.850,00 
Т2 4.622.925,00 7.587.100,00 
Т3 4.622.675,00 7.586.850,00 
Т4 4.622.675,00 7.587.100,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,0625 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.564.390 7.469.320 
Т2 4.564.390 7.469.660 
Т3 4.565.000 7.469.660 
Т4 4.565.000 7.469.320 
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4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4711/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1314. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минерални-
те суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИ НА "МЕРМЕРЕН КОМБИ-

НАТ" -ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛНОСТА " РИДОН", 
ПРИЛЕП 

1. На "Мермерен Комбинат "-Прилеп се дава кон-
цесија за вршење на детални геолошки истражувања 
на минералната суровина-мермери на локалноста кај 
с. Фариш, Кавадарци, на просторот ограничен со точ-
ки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките де-
финирани со следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,35 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални 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 кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4697/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1315. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минерални-
те суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ, ИНЖЕНЕ-
РИНГ И ПРОЕКТИРАЊЕ " ГРКОВ УНИОН", ДАНИЕЛ 
ДООЕЛ ОД КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ВИРОТ-

ЦРКВАТА" КАЈ С. МОКЛИШТЕ-КАВАДАРЦИ 
1. На Друштвото за производство, трговија, услуги, 

инженеринг и проектирање "ГРКОВ УНИОН", Дани-
ел ДООЕЛ од Кавадарци се дава концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минералната су-
ровина-минерална вода на локалитетот "Вирот-Црк-
вата" во близина на с. Моклиште, општина Кавадар-
ци, со следните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.583.103,00 7.588.195,50 
Т2 4.583.036,00 7.588.428,00 
Т3 4.583.156,00 7.588.704,00 
Т4 4.583.280,00 7.588.578,00 
Т5 4.583.352,00 7.588.472,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,1 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални 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 кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4695/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1316. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минерални-
те суровини ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИ НА " МЕРМЕРЕН КОМ-

БИНАТ" -ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛНОСТА " КРСТЕЦ", 
ПРИЛЕП 

1. На "Мермерен Комбинат"-Прилеп се дава кон-
цесија за вршење на детални геолошки истражувања 
на минералната суровина-мермери на локалноста 
"Крстец", Прилеп, на просторот ограничен со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефи-
нирани со следните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.585.140,00 7.549.460,00 
Т2 4.586.175,00 7.548.975,00 
Т3 4.585.850,00 7.548.625,00 
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Точка Координата х Координата y 
Т1 4.584.120,00 7.556.340,00 
Т2 4.583.700,00 7.556.750,00 
Т3 4.584.830,00 7.557.900,00 
Т4 4.585.690,00 7.557.030,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=1,6 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални 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 кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесијата ќе го склучи министерот за еко-
номија, по претходна добиена согласност на Договорот, 
од страна на Владата на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4696/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1317. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ З А 
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГО-
ДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈП С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А 

МАКЕДОНИЈА ВО 2000 ГОДИНА 
1.Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на одлуката за усвојување на Годишната сметка и 
Годишниот извештај (пречистен текст) за работење-
то на ЈП Службен весник на Република Македонија во 
2000 година, бр. 0103-500 од 26.02.2001 и бр. 0103-500/1 
од 23.02.2001 година, донесени од Управниот одбор на 
ЈП Службен весник на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.02.2001 година. 

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

Бр. 23-4503/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1318. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 
август 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува д-р Владимир Поповски од дол-
жноста државен секретар во Министерството за 
здравство, на негово барање. 

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

Бр. 17-4979/1 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1319. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 
август 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За државен секретар во Министерството за 
здравство се именува д-р Андон Чибишев, директор 
на Клиниката за токсикологија во Скопје. 

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

Бр. 17-4978/1 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1320. 
Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 август 2001 година, донесе 

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

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

1. Се разрешува Џевер Имери од должноста заме-
ник на директорот на Царинската управа, орган во 
состав на Министерството за финансии. 

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

Бр. 17-4977/1 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1321. 
Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 август 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

1. За заменик на директорот на Царинската упра-
ва, орган во состав на Министерството за финансии, 
се именува Кадри Кадриу, дипломиран социолог. 

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

Бр. 17-4976/1 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 
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1322. 
Врз основа на член 129 од Законот за банките и 

штедилниците ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 29/96 - Пречистен текст), а во врска со 
член 122 став 1 од Законот за банките ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
август 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА - СКОПЈЕ 

1. Владо Недков се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Агенцијата на Република Ма-
кедонија за санација на банка - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за санација на банка - Скопје 
се именува Слободан Даневски, пратеник во Собрани-
ето на Република Македонија. 

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

Бр. 17-2066/4 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1323. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основа-

ње на Македонска банка за поддршка на развојот 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
24/98 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 август 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕ-
РИТЕ НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА 

НА РАЗВОЈОТ АД-СКОПЈЕ 

1. Д-р Рубинчо Зарески се разрешува од должноста 
претставник на државниот капитал на Република Ма-
кедонија во Собранието на акционерите на Македон-
ска банка за поддршка на развојот АД-Скопје, поради 
заминување на друга должност. 

2. За претставник на државниот капитал на Репуб-
лика Македонија во Собранието на акционерите на 
Македонска банка за поддршка на развој АД-Скопје 
се именува Владимир Симеонов, државен советник во 
Министерството за надворешни работи. 

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

Бр. 17-4948/2 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1324. 
Врз основа на член 44 од Законот за податоците во 

електронски облик и електронски потпис ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 34/2001), минис-
терот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА АКРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ИЗДАВАЧ НА СЕРТИФИКАТИ КАКО И 

ОБЛИКОТ И ФОРМАТА НА ЗНАКОТ ЗА 
АКРЕДИТИРАН ИЗДАВАЧ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и пос-

тапката за акредитирање на издавачи на сертификати 
(во натамошниот текст: издавач). 

Член 2 
Акредитацијата на издавач на сертификати е добро-

волна и се врши со упис во Министерството за финансии. 
Член 3 

Акредитацијата се врши со писмено барање или со 
барање во електронскиот облик на акредитираниот 
издавач. 

Во барањето за акредитација од став 1 од овој член 
издавачот треба да ги наведе услугите кои што сака да 
ги врши, доколку не се одлучи за сите порано наведе-
ни услуги кои ги врши. 

Министерството за финансии, при акредитацијата 
на издавач ги користи податоците и техничката доку-
ментација дадена од издавачот при неговиот упис во 
регистарот на издавачи. 

Член 4 
Барањето за акредитацијата на издавач на серти-

фикати се поднесува до Министерството за финансии. 

Член 5 
Документацијата поднесена со барањето за акре-

дитација од издавачот се чува во Министерството за 
финансии, како службена тајна. 

Член 6 
Пред акредитацијата се врши преглед и проверка 

кај издавачот на инфраструктурата дадена во описот 
што го дал. 

Доколку се утврди дека инфраструктурата кај из-
давачот не одговара на описот или не е во согласност 
со законот, барањето за акредитација ќе се одбие, а 
издавачот има право на приговор согласно закон. 

Член 7 
Издавачот кој поднел барање за акредитација и кај 

кој со преглед и проверка ќе се утврди дека ги испол-
нува условите се упишува во регистарот на акредити-
ран издавач. 

Член 8 
За секоја промена на условите настанати по упи-

сот во регистарот на акредитирани издавачи, издава-
чот треба писмено да го извести Министерството за 
финансии. 

Ако Министерството за финансии, дојде до созна-
ние дека се настанати промени за кои акредитираниот 
издавач не го известил, ќе го повика да достави доку-
ментација за настанатите промени и ќе изврши прег-
лед и проверка на истите. 

Доколку акредитираниот издавач не постапи по 
барањето на Министерството за финансии или по про-
мените не ги исполнува условите утврдени со закон, се 
брише од регистарот на акредитираните издавачи на 
сертификати. 

Член 9 
Регистарот на акредитирани издавачи на сертифи-

кати кој се води во електронски облик и се потпишува 
со општоприфатлив електронски потпис, се објавува 
на интернет. 

Член 10 
Акредитацијата на издавачите на сертификати се 

докажува со посебна ознака која по упис во региста-
рот на акредитирани издавачи, издавачот може да ја 
користи во сите хартиени документи или документи 
во електронски облик. 

Член 11 
Обликот и формата на ознаката за акредитиран 

издавач на сертификат е: стилизирана голема буква А 
во алгериан фонт впишана во центарот на двослојна 
кружница. Околу кружницата стои текстот: акредити-
ран издавач на сертификати. 

Ознаката за акредитиран издавач е дадена на обра-
зец кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-16015/1 
17 август 2001 година 

Скопје 

Министер, 
Hикoлa Груевски, с.р. 

1325. 
Врз основа на член 16 од Законот за податоците во 

електронски облик и електронски потпис ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 34/2001), минис-
терот за финансии, донесе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРАВИЛАТА НА ИЗДАВАЧОТ 

НА СЕРТИФИКАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

правилата на издавачот на квалификувани сертифика-
ти, (во натамошниот текст: издавач). 

Член 2 
Издавачот во правилата треба да ги утврди постап-

ките и опремата кои ќе ги применува во согласност со 
условите и стандардите кои се општо прифатени во 
Евр опската унија. 

Член 3 
Со правилата се утврдуваат и просториите и опрема-

та на издавачот кои треба да бидат обезбедени стручно, 
електронски и физички од неовластен пристап. 

Член 4 
Правилата на издавачите на квалификувани серти-

фикати, треба да содржат два дела, јавен и таен дел. 

Член 5 
Сите битни одредби кои што ги регулираат и вли-

јаат на односите помеѓу издавачот и сопствениците на 
издадени квалификувани сертификати од тој издавач 
и трети лица, а кои се однесуваат на тие сертификати, 
треба да бидат содржани во јавниот дел од внатрешни 
пра вила. 

Член 6 
Правилата во својот јавен дел треба да содржат и 

одредби за: 
- инфраструктура на издавачот, кои ги содржат ос-

новните технички карактеристики, карактеристики на 
постапката и податоци за нивото на безбедноста и си-
гурноста на инфраструктурата; 

- бројот, состојба и стручната подготовка на вра-
ботените кај издавачот; 

- правила за можните подредени издавачи, и за 
правила за меѓусебно признавање на издавачи; 

- безбедносни барања и обврски на сопствениците 
на сертификати и трети лица, кои што се однесуваат 
на сертификати; 

- основните карактеристики и содржина на серти-
фикати кои што ги издава издавачот; 

- ракување и управување со сертификати, кои што 
во себе содржат пред се одредби поврзани со барање-
то за издавање и проверка на автентичноста на лицето 
и одредби за издавање, продолжување на важноста и 
поништување на сертификати; 

- одговорноста на издавачот и висината на склуче-
ното осигурување; 

- податоци за автентичноста на издавачот и негова 
инфраструктура; 

- постапките за престанок на работа на издавачот. 
Член 7 

Правилата во свој таен дел содржат доверливи по-
датоци за: 

- просторите на издавачот; 
- вработените кај издавачот, кои што во себе содр-

жат, пред се, надлежност и задачи на поединците, по-
себни надлежности на поединците, потребни услови и 
одредби за евентуални надворешни соработници; 

- физичка безбедност на инфраструктурата на из-
давачот, пред се поврзана со пристапот во простории-
те на издавачот (право за влез, автентификациски сис-
тем, и др.), или со ракување со машинската опрема и 
отпадокот како и со внесување и изнесување на опре-
ма и материјал; 

- електронска и програмска безбедност, пред се 
поврзани за безбедно програмирање на сервери, упот-
реба на телекомуникациски средства и опрема, со при-
јави во системот, безбедносни копии и слично; 

- внатрешната контрола, пред се, за оперативна из-
ведба и следење на движење (контрола на физички 
влез, контрола на пропусници и дозволи, известување 
за безбедносни проблеми и слично); 

- постапки и чекори во непредвидени случаи; 
- водење на дневниците и содржина на записници-

те, заедно со одредби за можните електронски облици 
на з аписници. 

Член 8 
Јавниот дел на правилата на издавачот треба да 

биде слободно достапен во електронски облик на ин-
тернет и во трајниот медиум за чување на податоци во 
електронски или класичен облик. 

Член 9 
Издавачот со правилата треба да предвиди секој 

работен ден редовно да се вршат прегледи на сигур-
носта на опремата. 

Ако издавачот својата дејност ја врши 24 часа 
дневно непрекинато во текот на целата година, прег-
ледите ги врши секој ден. 

Со прегледот од ставот 1 и 2 од овој член, се утвр-
дува дали податоците и опремата се сигурни, дали си-
гурносните системи работат, како и дали имало прис-
тап или обид за пристап до опремата и податоците и 
тоа од неовластено лице, што се евидентира веднаш. 

Член 10 
Издавачот со правилата треба да утврди дека со по-

датоците за електронско потпишување кај издавачот, ра-
ботат најмалку двајца вработени истовремено, заради 
тоа издавачот треба да обезбеди никој да не може сам да 
ги добие сите потребни податоци или да ја користи опре-
мата за пристап до опремата во која се чуваат податоци-
те з а електронско потпишување на издавачот. 

Член 11 
Издавачот со правилата треба да утврди дека на 

најмалку две сигурносни копии од сите поважни пода-
тоци и другите средства за чување или пренесување на 
податоците, се обезбедува чување, со што ќе се спре-
чи губењето или неовластено користење на истите. 
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Сигурносните копии треба да се чуваат одвоено од 
информациониот систем за управување со квалифику-
ваните сертификати и на друга посебна локација прос-
торно одалечена од информациониот систем. 

Чувањето на сигурносните копии задолжително се 
евидентира. 

Член 12 
Издавачот треба да обезбеди сигурност во извршу-

вањето на дејноста на чувањето на податоците за 
електронско потпишување и тоа до моментот на нив-
ното важење или поништувањето, односно најмалку 
до рокот утврден со законот за нивно чување. 

Издавачот треба да обезбеди и сигурност и во 
пристапот до податоците за електронско потпишува-
ње на лицата на кои според законот тие податоци тре-
ба д а им се достапни. 

Член 13 
Издавачот составува записник за сите дадени по-

четни овластувања и употребени постапки при инста-
лирање на неговиот информационен систем за управу-
вање со квалификуваните сертификати. 

Издавачот составува записник и доколку дојде до 
промена на овластувањата или до промена во поднесу-
вањето на информациониот систем за управување со 
квалификуваните сертификати, издавачот составува 
нов записник. 

Записниците од став 1 и 2 на овој член, треба да би-
дат потпишани од сите лица кои учествувале при инста-
лирањето како и лицата кои учествувале во дадените 
овластувања и постапки при инсталирањето или подоц-
нежните промени и трајно да бидат зачувани. 

Член 14 
При физички пристап до информациониот систем 

за управување со квалификувани сертификати, изда-
вачот задолжително обезбедува присуство на најмал-
ку двајца вработени истовремено кои имаат одобре-
ние за пристап. 

Одобрение за пристап се дава на вработените чие 
присуство е неопходно за нормално работење на сис-
темот. 

Издавачот треба да има список на лицата кои има-
ат одобрение за пристап. 

Лицата без одобрение можат да имаат пристап до 
системот само во итни случаи во придружба на лице 
кое има одобрение, освен ако тоа го загрозува живо-
тот и здравјето на лицето со одобрение. 

Секој пристап до системот задолжително се еви-
дентира. 

Член 15 
Информационото-телекомуникациона опрема која 

е поврзана со друга информационо-телекомуникацио-
на мрежа, издавачот треба да ја обезбеди со сигурнос-
ни механизми (систем за спречување и откривање на 
упад и огнен заштитен ѕид и слично), кои спречуваат 
неовластен пристап до овие мрежи и овозможуваат 
пристап само по протокол кој е неопходен за управу-
вање со квалификувани сертификати. 

Член 16 
Во информациониот систем кој е организиран на 

начин што постои комуникација преку друга мрежа до 
системот за управување со квалификувани сертифи-
кати, комуникацијата треба да биде шифрирана. 

Член 17 
Информациониот систем на издавачот на квали-

фикувани сертификати треба да биде составен исклу-
чиво од машинска и програмска опрема која е неоп-
ходна за управување со квалификувани сертификати. 

Член 18 
Во правилата издавачот треба да утврди дека, по-

датоците за електронско потпишување кои не се пот-
ребни за проверување на други податоци, по истекот 
на важноста се поништуваат. 

Член 19 
Со правилата издавачот треба да утврди дека пода-

тоците кои влијаат на сигурноста на дејноста на изда-
вачот, не смеат на неконтролиран начин да го напуш-
тат неговиот систем или просторот, со кој може да се 
загрози вршењето на дејноста согласно со важечките 
прописи и правилата на издавачот и дека сите сред-
ства за чување на податоци после употребата треба да 
се отстранат и задолжително да се уништат. 

Член 20 
Во правилата издавачот утврдува дека информаци-

ониот систем на издавачот за управување со квалифи-
куваните сертификати треба да има вградено доволно 
сигурносни механизми кои спречуваат злоупотреба од 
вработените и овозможуваат јасна поделба на задачи-
те согласно со овој правилник. 

Сигурносните механизми од став 1 на овој член, 
треба да обезбедуваат контролиран пристап на пода-
тоците и евиденција на пристапот до ниво на поединец 
и тоа за сите дејствија кои влијаат на управување со 
квалификуваните сертификати. 

Член 21 
Издавачот со опремата и постапките обезбедува 

единственост на податоците за проверка на електрон-
скиот потпис, односно обезбедува недвосмислена и си-
гурна идентификација на носителот на сертификатот врз 
основа на податоците за електронско потпишување. 

Додека со програмската опрема која се употребува 
за генерирање на податоците за електронско потпи-
шување треба да обезбеди да се избегне злоупотреба-
та на овие податоци во најмала можна мерка со мо-
ментално достапната технологија. 

Член 22 
Во правилата се утврдува дека издавачот органи-

зира приемна служба каде лично и со употреба на 
службени документи со слика се утврдува идентитетот 
на лицата кои се носители на квалификуван сертифи-
кат или бараат издавање на таков сертификат. 

За правните лице службата од став 1 на овој член 
треба да побара и друга потребна документација за 
идентификација. 

Член 23 
Со правилата треба да се утврди поделба на зада-

чите на вработените кај издавачот, така што ќе се ос-
твари јасна поделба помеѓу задачите од областа на уп-
равувањето со квалификуваните сертификати, од за-
дачите од областа на управувањето со информациони-
те системи и задачите од областа на сигурноста и кон-
тролата, со што ќе се спречи секаква злоупотреба. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-16015/1 Министер, 
17 август 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1326. 
Врз основа на член 16 од Законот за податоците во 

електронски облик и електронски потпис ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 34/2001), минис-
терот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

НА ИЗДАВАЧ НА СЕРТИФИКАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и пос-

тапката за регистрација на издавач на сертификати 
(во натамошен текст: издавач). 
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Член 2 
Регистрација на издавач се врши врз основа на пис-

мено барање на издавачот кое содржи: 
- податоци за издавачот или за субјектот кој врши 

дејност издавање на сертификати; 
- податоци за видот на сертификатот кој се издава, 

намената, времето на важноста и евентуалните огра-
ничувања на сертификатот; 

- податоци кои се содржани во потврдата или вре-
менскиот жиг; 

- податоци за видот на услугите кои издавачот ќе 
ги врши; 

- опис на постапките и инфраструктурата на изда-
вачот; 

- податоци за постапката и начинот на проверка на 
идентитетот на носителот на сертификатот; 

- електронски назив и други податоци за региста-
рот и на поништени сертификати ако издавачот води 
ваков регистар. 

Член 3 
Со барањето за регистрација од член 2 од овој пра-

вилник издавачот доставува: 
- техничка документација од која може да се утвр-

ди дека неговата инфраструктура дадена со описот ги 
исполнува условите утврдени со законот; 

- правила на издавачот од кои може да се утврди 
дека постапките за издавање или поништување на сер-
тификати дадени со описот се во согласност со зако-
нот; 

- документи кои се потребни за утврдување на ви-
дот на услугите кои издавачот ги врши; 

- други податоци кои се однесуваат на дејноста или 
услугите на издавачот. 

Член 4 
Ако издавачот, издава и квалификувани сертифи-

кати тогаш со барањето треба да достави и: 
- податоци за бројот, стручната подготовка и ра-

ботното искуство на вработените кај издавачот, 
- доказ дека е осигурен, според законот. 

Член 5 
Ако издавачот е странско правно или физичко ли-

це со барањето за регистрација треба да достави и до-
каз за важноста на неговиот сертификат во Република 
Македонија согласно член 34 став 2 од законот. 

Член 6 
Барањето за регистрација се поднесува со техничка 

документација која може да биде и на англиски јазик. 

Член 7 
Врз основа на барањата за регистрација со доку-

ментација во Министерството за финансии се врши 
регистрација на издавачот, со упис во регистарот. Ба-
рањата со документацијата во Министерството за фи-
нансии се чува како службена тајна. 

Член 8 
По извршената регистрација, издавачот може да 

побара решение за упис. Издавачот кој нема да биде 
упишан во регистарот на издавачи, има право на при-
говор согласно законот. 

Член 9 
За секоја промена на условите настанати по упи-

сот во регистарот, издавачот треба писмено да го из-
вести Министерството за финансии. 

Ако Министерството за финансии дојде до созна-
ние дека се настанати промени за кој издавачот не го 
известил, ќе го повика издавачот да достави докумен-
тација за тие промени, заради нивни упис. 

Член 10 
Извршениот упис на издавачи во регистарот, може 

да се објави на интернет. 

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

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

Бр. 02-16015/1 Министер, 
17 август 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1327. 
Врз основа на членовите 35 и 36 од Законот за подато-

ците во електронски облик и електронски потпис ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 34/2001), минис-
терот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА-
АТ СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОТПИ-
ШУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ 

ПОТП ИС 
Член 1 

Со овој правилник се прошируваат условите кои 
треба да ги исполнат средствата за електронско пот-
пишување и средствата за проверка на електронскиот 
потпис при употребата. 

Член 2 
Секоја употреба на податоците за општоприфате-

но електронско потпишување, бара од потписникот 
совесност и сигурност во пристапувањето кон средс-
твата за општоприфатено електронско потпишување, 
со кое средство се утврдува и идентитетот на потпис-
никот ( на пример: со запишување на лозинка, отпеча-
ток од прст и сл.), важноста на квалификуваните сер-
тификати и употребата на временскиот жиг. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 
автоматска употреба на податоците со однапред прог-
рам иран информационен систем. 

Член 3 
Корисникот треба да го проверува општоприфате-

ниот електронски потпис, согласно со додадените 
упатства од потписникот, како и важноста на квали-
фикуваниот сертификат и временскиот жиг. 

Кога потписникот кон потписот додал и квалифику-
ван сертификат, корисникот треба општоприфатениот 
електронски потпис да го провери според дадените 
упатства од издавачот кој го издал квалификуваниот 
сертификат или од издавачот кој е повисок по ранг од-
носно кој го признава издавачот на сертификатот. 

Член 4 
При проверка на општоприфатен електронски 

потпис врз основа на квалификуван сертификат, ко-
рисникот треба да ја провери важноста на сертифика-
тот, според дадените упатства на издавачот на серти-
фикатот. 

Доколку издавачот на сертификати води регистар 
на поништени сертификати, корисникот треба да про-
вери и дали сертификатот е евидентиран во региста-
рот на поништени сертификати односно дали е по-
ништен. 

Член 5 
Квалификуваниот сертификат како средство за про-

верка на електронски потпис, освен сопствениот квали-
фикуван сертификат на издавачот, неможе да важи по-
веќе од пет години од денот на неговото издавање. 

Член 6 
Средството на општоприфатен електронски пот-

пис треба на корисникот да му овозможи на сигурен 
начин, јасно и без грешка да утврди кои податоци и во 
колкав обем се потпишани. 

Член 7 
Лицето, кое ги чува електронски потпишаните по-

датоци треба најдоцна еден месец пред истекот на 
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важноста на потписот која ја одредил издавачот за по-
датоците за општоприфатено електронско потпишу-
вање, да обезбеди повторно електронско потпишува-
ње на тие податоци од страна на сите лица кои ги пот-
пишале податоците првиот пат или заверка од страна 
на нотар како и да бара потврдување на овие подато-
ци со општоприфатен временски жиг на издавачот. 

Ако издавачот не го одреди времетраењето на по-
датоците за општоприфатеното електронско потпи-
шување, лицето кое ги чува електронски потпишани-
те податоци треба да обезбеди повторно потпишува-
ње на овие податоци најдоцна до последниот ден на 
важноста на квалификуваниот сертификат. 

Член 8 
Општоприфатениот временски жиг може да биде 

додаден на податоците или со нив поврзан, под услов 
да е ставен на начин и под услови кои се пропишани за 
давање на општоприфатениот електронски потпис. 

Општоприфатениот временски жиг од став еден 
од овој член треба да содржи јасен и прецизен податок 
за датумот и времето изразено во секунди како и за 
издавачот кој го направил жигот. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-16015/1 Министер, 
17 август 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1328. 
Врз основа на член 17, став 2, алинеја 4, а во врска 

со член 61 од Законот за телекомуникациите 
("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000) и 
член 56 став 1 од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 58/2000), министерот за 
транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

Член 1 
Во правилникот за висината на надоместокот за 

користење на радиофреквенции ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 106/2000 и 57/2001 во член 
5 став 1 во формулата бројот на бодовите " + N3 " се 
брише. 

Точката в) се брише. 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот од денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 02-9226 Министер 
30 август 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 

О П Ш Т И А К Т И Н А Ф О Н Д О В И Т Е 
И З А В О Д И Т Е 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

26. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 

став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 
34/2000 и 96/2000), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 13.06.2001 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на ос-

тварувањето на правата и обврските од задолжител-
ното здравствено осигурување ("Сл. весник на РМ" 
бр. 111/2000), во членот 14 по ставот 1 се додава нов 
став кој гласи: 

"По исклучок од став 1 точка 3 и точка 4 на овој 
член, осигуреното лице може да избере лекар и од деј-
носта на педијатрија и училишна медицина, ако на тоа 
подрачје нема лекар од соодветната специјалност или 
ако осигуреното лице така се определи". 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 2 
Во членот 47 ставот 2 се менува и гласи: 
"Во случај на хронични болести можат да се про-

пишуваат повеќе рецепти за лекови, но на еден рецепт 
еден лек за терапија најмногу до 10 дена". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
"Рецептот за пропишан лек за акутно заболување 

важи 5 дена, за пропишани наркотици и опојни средства 
5 дена и за пропишан лек за хронично заболување 90 
дена, сметано од денот на издавањето на рецептот". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по добивање на соглас-
ност од министерот за здравство. 

Бр. 02-3310/3 Управен одбор 
13 јуни 2001 година Претседател, 

Скопје Делче Ицков, с.р. 

27. 
Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33 и 

член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 
34/2000 и 96/2000), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 13.06.2001 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИН-
ДИКАЦИИТЕ З А ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО 

НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

Член 1 
Во Правилникот за индикациите за остварување 

на право на ортопедски и други помагала ("Сл. весник 
на РМ" бр. 111/2000), во членот 27 став 1, точките 1 и 2 
се менуваат и гласат: 

"1) дводелен систем за уростома - 10 плочки и 30 ке-
си, или едноделен систем за уростома - 60 самолепливи 
кеси месечно, кога по современите методи на лекува-
њето неможе да се регулира со своеволно празнење на 
мочниот меур", паста за нивелирање на подлогата, а по 
потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем. 

"2) дводелен систем за колостоми и илеостоми - 10 
плочки и 60 кеси за измет или едноделен систем за ко-
лостоми или илеостоми - 60 самолепливи кеси месечно, 
кога цревото се празни преку вештачки отвор на сто-
мачниот ѕид, паста за нивелирање на подлогата", а по 
потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем". 

Член 2 
Во членот 28 во став 1 алинеја 1 зборовите: "Урин 

рецептор" се заменуваат со зборовите: "појас за фик-
сирање на дводелен систем за уростома". 
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Во истиот член став 1 алинеја 2 зборовите: "појас 
со кеса за измет" се заменуваат со зборовите: "појас 
за фиксирање на дводелен систем за колостоми и иле-
остоми". 

Член 3 
Во членот 56 зборовите: "според местото на живе-

ење односно на работа на осигуреното лице" се заме-
нуваат со зборовите: "според местото на осигурување 
на осигуреното лице". 

Член 4 
Во списокот на ортопедски и други помагала, во 

реден број 164 зборовите: "Кеси за урина", се замену-
ваат со зборовите: "појас за фиксирање на дводелен 
систем за уростома", а под реден број 165 зборовите: 
"појас со кеса за измет" се заменуваат со зборовите: 
"појас за фиксирање на дводелен систем за колостоми 
и илеостоми". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по добивање на соглас-
ност од министерот за здравство. 

Бр. 02-3310/4 Управен одбор 
13 јуни 2001 година Претседател, 

Скопје Делче Ицков, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поведен е 

спор за повреда на право на службеност по тужба на 
тужителот Илиевски Миле од Скопје, против тужени-
от Трајковски Јован, потоа проширена и на тужената 
Верица Бубања од Скопје, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Верица Бубања да се јави во 
Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или да одреди полномошник 
кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. Во сп-
ротивно, на тужената Верица Бубања ќе и биде одре-
ден времен застапник кој ќе ја застапува пред судот до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П.бр. 
1/89. (21066) 

На недвижност - спрат од куќа која се наоѓа во Ск-
опје, ул. "Лазар Личановски" бр. 3-4, во површина од 
81 м2, видно од ИЛ бр. 40004 од 19.01.1996 година, ре-
шение О. бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение 
ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општинскиот 
суд во Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 
1.411.654,00 денари. 

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање 
на ден 19.09.2001 година во 09.00 часот во Основниот 
суд Скопје I - Скопје - барака на извршно одделение 
соба бр. 7. 

Сите заинтересирани физички и правни лица се 
должни до денот на продажбата на име гаранција за 
учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 
од утврдената вредност на недвижноста, а во благајна-
та на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21522) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
По предлог на Ангелевски Цветан од Скопје со 

стан на бул."Србија" бр. 1/47 пред Основниот суд Ско-
пје II - Скопје се води постапка за докажување на смр-
тта на Вељановски Ангелко Иван порано од с.Нова 
Брезница. Предлгачот наведе дека Вељановски Ан-
гелко Иван починал на 05.05.1948 година и е погребан 
на селските гробишта во с.Нова Брезница. Фактот на 
смртта не е запишан во матичната книга на умрените. 

Се повикува Вељановски Иван доколку е жив да се 
јави во судот во рок од 3 месеци од денот на објавува-
ње на огласот во "Службен весник на РМ" со напоме-
на дека по истекот на тој рок ќе се утврди дека Веља-
новски Иван е починат. Исто така се повикува и секој 
друг што знае за неговиот живот да се јави во судот во 
горе наведениот рок. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 
10/01. (21171) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 

постапка за развод на брак по тужба на тужителот 
Алиу Рамадан од с.Чегране застапуван од полномош-
никот Хабил Илјази адвокат од Гостивар, против ту-
жената Алију родена Јонузи Сибајете од с.Добридол, 
сега со непозната адреса на живеење. 

Бидејќи тужената Алију родена Јонузи Сибајете е 
со непозната адреса за привремен застапник и се пос-
тавува Ферат Елези адвокат од Гостивар кој ќе ја зас-
тапува тужената се додека таа не се појави пред судот 
или не одреди свој полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 553/01.(21357) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за оспорување татковство на малолетниот 
Калгури Флорим, застапуван од неговата мајка Ана 
Шарац од Гостивар, ул."Борис Кидрич" бр. 192, преку 
полномошникот Драгослава Веселинова адвокат од 
Гостивар, против тужениот Јован Владислав Шарац 
од СР Југославија, со непозната адреса на живеење, а 
за оспорување на татковство. 

Бидејќи тужениот Јован Шарац е се непозната ад-
реса во СР Југославија, за привремен застапник му е 
поставен Александар Јовановски адвокат од Гостивар, 
кој ќе го застапува тужениот се додека тој не се појави 
пред судот или одреди свој полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 530/01.(21416) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 

за развод на брак по тужба на тужителот Насер Реџеп 
Даути од с.Синичане, против тужената Ибадете Даути 
родена Исмаили од с.Синичане, сега со непозната ад-
реса во странство. 

Се повикува тужената Ибадете Даути во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово или да 
овласти свој полномошник, во спротивно судот преку 
Центарот за социјална работа Тетово ќе и постави вр-
емен старател кој ќе ги заштити нејзините права и ин-
тереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 529/01. (21532) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2581/2001 од 04.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041802?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, промет и услуги ЕКС. ЈУ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул."Сремски Фронт" бр. 
8-б. Основач Јанаќи Тренчев од Кавадарци, ул."Срем-
ски Фронт" бр. 8-б. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 04.41/3, 
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, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 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, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
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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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР -
Југославија. Друштвото во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштво-
то во правниот промет со трети лица одговара со це-
лиот свој имот. Управител и лице овластено за заста-
пување во НТП е лицето Јанаќи Тренчев. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2581/2001. (18764) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2339/2001 од 27.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041585?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија, производство и услуги ШОКЛЕ Су-
зана ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. "Танче Камбе-
ров" бр. 24. Основач на ДООЕЛ е лицето Шоклевска 
Сузана од Гевгелија, ул."Танче Камберов" бр. 24. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.47- трговија на мало со административни и судски 
таксени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 15.11, 15.12, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
19.30, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.62, 28.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 
74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.82, 
74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 93.02, 93.04, 92.33, 92.34, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, малогра-
ничен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија и 
Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба. Неог-
раничени овластувања, целосна одговорност. Лице ов-
ластено за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Шоклевска Сузана 
- управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2339/2001. (18765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2304/2001 од 03.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020041550?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друштвото за хо-
телски услуги АРКА ДООЕЛ ул."Битпазарска" бр. 90 
влез2, Скопје. 

Се врши основање на Друштво за хотелски услуги 
АРКА ДООЕЛ. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 45.21, 45.45, 51.53, 51.54, 
52.11, 52.45, 52.46, 52.74, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и Србија, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, соработка со домашни и 
странски кооперанти и производители, меѓународен 
превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
меѓународен инженеринг, изведување на градежно-за-
наетчиски работи во странство, проектирање, надзор 
и изведување во странство, изведување инвестициони 
работи во странство, консигнација, привремен увоз на 
стоки за широка потрошувачка, сервис и одржување 
на увезените стоки, работи на закуп и лизинг. 

Управител, Костадинка Џиковска од Скопје. Во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со сите свои средства. Основач на друштвото е Са-
шо Џиковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2304/2001. (18766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1959/2001 од 26.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041206?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија, производство и услуги МИВ-Х ДО-
ОЕЛ експорт-импорт ул. "Кордевска" бр. 19, Скопје. 
Содружник на друштвото е Елена Стојановска од 
Скопје, ул."Корџевска" бр. 19. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 65.12/3, 74.40, 74.81, 92.72, 93.02, 
93.04, 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, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.55, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 71.32, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.40, 50.10, 50.20, 50.30, 15.98/2, 51.12, 
51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 74.84, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени производи, застапување и посредување, 
реекспорт, консигнација, комисион, меѓународен пре-
воз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, шпе-
диција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Друштвото во внатрешни-
от и надворешнотрговското работење ќе го застапува 
лицето Елена Стојановска управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1959/2001. (18767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2305/2001 од 03.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041551?-4-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на АД со поделба на 
Друштвото за промет и услуги МЕТАЛ ШОПИНГ 
АД ул."Битпазарска" бр. 90 влез 1, Скопје. 

Се врши основање на Друштво за промет и услуги 
МЕТАЛ ШОПИНГ АД. 

Дејности: 45.21, 45.45, 51.53, 51.54, 52.11, 52.45, 52.46, 
52.74, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.40, 70.32, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.70, 74.84, 93.05. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Срби-
ја, реекспорт, застапување на странски правни и фи-
зички лица, соработка со домашни и странски коопе-
ранти и производители, меѓународен превоз на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, меѓународен ин-
женеринг, изведување на градежно-занаетчиски рабо-
ти во странство, проектирање, надзор и изведување во 
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странство, изведување инвестициони работи во стран-
ство, консигнација, привремен увоз на стоки за широ-
ка потрошувачка, сервис и одржување на увезените 
стоки, работи на закуп и лизинг. 

Претседател на управен одбор: Сашо Џиковски од 
Скопје. Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Основачи се акционе-
рите на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2305/2001. (18768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2290/2001 од 03.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041536?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на АД на Друштвото 
за производство, инженеринг и промет МЕТАЛ ИС-
ТОК АД ул."Индустриска" бб, Скопје. 

Се врши основање на Друштво за производство, 
инженеринг и промет МЕТАЛ ИСТОК АД. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 36.11, 36.12, 36.14, 
45.21, 45.22, 45.45, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.74, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 
93.05. надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
Србија, реекспорт, застапување на странски правни и 
физички лица, соработка со домашни и странски коо-
перанти и производители, меѓународен превоз на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународен 
инженеринг, изведување на градежно-занаетчиски ра-
боти во странство, проектирање, надзор и изведување 
во странство, изведување инвестициони работи во 
странство, консигнација, привремен увоз на стоки за 
широка потрошувачка, сервис и одржување на увезе-
ните стоки, работи на закуп и лизинг. 

Претседател на управен одбор: Сашо Џиковски од 
Скопје. Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Основачи се акционе-
рите на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2290/2001. (18769) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 721/2001 од 28.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013153, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ по ЗТД на Друштвото за про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало "АЛ 
МАРКЕТ" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. "Димо На-
редниот" бр. 2Б-5, Прилеп. 

Основач на Друштвото е Владимир Ачкоски од 
Прилеп ул. "Димо Наредникот" 2Б-5, Прилеп. 

Дејности: 17.40, 26.40, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 
71.21, 71.31, 74.12, 74.14, 74.40 и надворешнотрговски 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, малограничен промет, реекспорт, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, консигна-
циона продажба, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на 
странско лице. 

Основачкиот влог во висина од 5.000 дем по извеш-
тај од овластен проценител. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со полна одговорност. 

Управител на друштвото во рамките на запишаните 
дејности и во надворешнотрговски промет со неограни-
чени овластувања е основачот Владимир Ачкоски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
721/2001. (17773) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1243/2001 од 31.08.2000 г., во регистарска 
влошка бр. 012033, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за трговија на големо и мало 
"ПАН КРИС 2" извоз-увоз Битола ДООЕЛ Битола, 
Комплекс Безистен локал 7. 

Содружник: Кулевска Снежана од Битола, ул. 
"Јадранска" бр. 1-14. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 51.45, 51.46, 51.47, 52.48, 51.50, 
52.62, 52.63, 50.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 72.60, 65.12/3, 
60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Овластување на субјектот на уписот во правниот 
промет: полни овластувања. 

Одговорности на субјектот на уписот во правниот 
промет: полни одговорности. 

Лице овластено за застапување на субјектот на 
уписот: Кулевска Снежана. 

Главница: 5.100 дем. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1243/2001. (17775) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 664/2001 од 16.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013096, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги ВИДАХ ДОО Зоран Петровски, увоз-извоз, 
Битола, ул. "Партизанска" бр. 96 и 98, Битола. 

Дејности: 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.89, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 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, 51.71, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 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, 55.40. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународно сообраќајни агенци-
ски работи, угостителски и туристички услуги. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зора Петровска - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
664/2001. (17777) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 764/2001 од 7.06.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 013196, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, 
услуги и трговија Е Ф Т О експорт-импорт ДООЕЛ с. 
Другово-Другово. 
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Единствен содружник во друштвото е лицето Куз-
маноски Тони од с. Другово - Другово. 

Основните средства кои ги вложува содружникот 
во друштвото изнесуваат 5.000 дем или во денарска 
противвредност од 156.000,00 денари во предмети по 
проценка на овластен судски проценител. 

Дејности со кои ќе работи друштвото: 01.21, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.02, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.17, 51.21, 51.22, 45.45, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 50.10, 
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, 52.32, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.60, 74.84, 92.34, 50.10, 
50.20, 50.40/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, консигна-
ција, реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друм-
скиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници 
во друмскиот сообраќај, малограничен промет со со-
седните земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Кузманоска Магдалена - управител без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
764/2001. (17778) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 722/2001 од 28.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013154, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ по ЗТД на Друштвото за про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало "Бо Де 
Си" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. "Кузман Јосифо-
ски" бр. 243, Прилеп. 

Основач на Друштвото е Дејан Димкоски од При-
леп, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 243, Прилеп. 

Дејности: 15.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 63.12, 74.12, 93.01, 93.02 и надворешно-
трговски промет: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, реекспорт, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, консигнаци-
она продажба, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, угостителски и туристички услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство и отстапување на инвес-
тициони работи на странско лице. 

Основачкиот влог во висина од 5.100 дем по извеш-
тај од овластен проценител. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со полна одговорност. 

Управител на друштвото во рамките на запишани-
те дејности и во надворешнотрговски промет со неог-
раничени овластувања е основачот Дејан Димкоски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
722/2001. (17781) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 693/2001 од 05.06.2001 г., во регистарска 

влошка бр. 013125, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги, трговија на големо и мало "РОБИ-МАР" увоз-
извоз ДООЕЛ - Прилеп, ул. "Александар Македон-
ски" бр. 247 - Прилеп. 

Роберт Марковски - управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности ул. "Кирил Пејчи-
новиќ" бр. 2-1/8. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полна одговор-
ност. 

Друштвото во правниот промет за преземените 
обврски одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 52.47, 52.48, 52.62, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.43, 51.55, 52.21, 
52.24, 60.22, 63.12, 74.40, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
693/2001. (17782) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 754/2001 од 6.06.2001 г., го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги "СПЕК-
ТАР" Охрид ДООЕЛ, ул. "Галичица" бр. 26, Охрид. 

Фирма: Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги "СПЕКТАР" Охрид ДООЕЛ. 

Седиште: Охрид, ул. "Галичица" бр. 26. 
Дејности: 15.11, 15.13, 15.32, 15.96, 15.98, 15.98/2, 

15.98/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 51.43, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.22, 
52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.50, 52.61, 52.62, 74.30, 
74.4. 

Илоски Томислав - управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
754/2001. (17784) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 713/2001 од 28.05.2001 (01.06.2001) г., во ре-
гистарска влошка бр. 013145, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
фризерски услуги, трговија и производство ДР АГА -
СТИЛ Битола ДООЕЛ ул. "М. Бабуковски" бр. 3-34, 
Битола. 

Основач и управител: Драгица Горчевска од Бито-
ла со неограничени овластувања. 

Основна главница 160.000,- денари во основни 
средства. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња и за обврските одговара со целокупниот имот со 
полна одговорност. 

Предмет на работење на друштвото се следните 
дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 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, 51.22, 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, 51.2/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 63.11, 63.12, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 52.74, 
74.12, 74.14, 72.30, 93.02, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 
28.75. 
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Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, услуги во меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет реек-
спорт, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
713/2001. (17785) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 736/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013168, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на дооел на Трговското друштво за трго-
вија, транспорт, производство и услуги ФИНГОТ, 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Стреја Нахмијаз" бр. 
5, Битола. 

Седиште: Битола, ул. "Стреја Нахмијаз" бр. 5. 
Основач: Георгиос Талиопоулос од с. Ано Калини-

ки, Флорина, Грција, со изјава од 31.05.2001 година. 
Дејности: 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, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.64, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.40, 71.31, 71.32, 71.34, 15.81/1, 15.82/1, 
15.81/2, 15.11, 15.12, 15.51, 15.52, 15.89, 45.22, 45.32, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, продажба на странски стоки во консигнациони 
складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, агенциски услуги во тран-
спортот, услуги на складирање на стоки, увоз и извоз 
на алкохолни и безалкохолни пијалаци, реекспорт, ма-
лограничен промет, угостителски и туристички услу-
ги. 

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

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител - Георгиос Талиопоулос. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
736/2001. (17786) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 735/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013167, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија, производство, 
транспорт и услуги БУНЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Прилеп, ул. "5 Прилепска Бригада" бр. 40, При-
леп. 

Скратен назив на Друштвото ДООЕЛ БУНЕ-КО-
МЕРЦ увоз-извоз Прилеп. Основач на друштвото е 
лицето Бунески Гоце од Прилеп ул. "5 Прилепска 
Бригада" бр. 40. 

Седиштето е во Прилеп на ул. "5 Прилепска Бри-
гада" бр. 40. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 
01.30, 01.21, 01.41, 15.13, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.85, 15.86, 15.96, 15.98, 17.40, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10, 20.20, 20.40, 21.12, 22.11, 22.12, 22.15, 22.22, 22.25, 
25.11, 26.12, 26.40, 28.11, 28.40, 28.52, 36.50, 36.61, 45.21, 
45.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.13, 51.17, 

51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.64, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.31, 71.33, 
72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.70, 74.83, 74.84, 80.42, 92.22, 
92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05. 

Во надворешнотрговско работење ќе ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, агенциски услуги во транспортот, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, продажба 
на странски стоки и консигнации на складови, малог-
раничен промет со соседните земји и реекспорт. 

Главницата на друштвото изнесува 5000 дем во про-
тиввредност според извештај од овластен проценител. 

Управител на друштвото што ќе го преставува 
Друштвото во надворешното и внатрешното работе-
ње е лицето Бунески Гоце од Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
735/2001. (17806) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 760/2001 од 06.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013192, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за угостителство, произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало "САЛЕ" 
увоз-извоз, ДООЕЛ, Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 
129, Битола. 

Основната главница на Друштвото изнесува 
161.928,00 денари или 5.200,00 дем во предмети според 
извештај на овластен проценител. Основач на друш-
твото е Василевски Александар од Битола. 

Друштвото се регистрира за извршување на след-
ниве дејности: 15.31, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 
15.91, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 50.30, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 
51.54, 51.61, 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, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.11, 
74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.05, 
забавни игри, билијард, флипери и слично. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги извршува следните работи: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
агенциски услуги во областа на транспортот, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е уп-
равителот Василевски Александар од Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
760/2001. (17807) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 746/2001 од 4.06.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 013178, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за градеж-
ништво, производство, трговија и услуги - ЕНЕРГО-
МОНТ - Охрид ДООЕЛ ул. "Партизански одреди" бр. 
48, Охрид. 

Седиште: Охрид, ул. "Партизански одреди" бр. 48. 
Содружник: Мемедов Узеир со изјава од 01.06.2001 

год. 
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Дејности: 15.86, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 
29.23, 29.24, 29.71, ремонт на машини, 31.10, 31.20, 
31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.20, 33.30, 45.22, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.82, 
поправка и одржување на електрани, откуп на земјо-
делски и сточарски производи, шумски плодови и ле-
ковити билки, забавни игри на автомати и слично, 
земјоделски аптеки, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен про-
мет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, продажба на стоки од слободни 
царински продавници, реекспорт, изведување на ин-
вестициони работи во странство и отстапување на ин-
вестициони работи на странски лица во Македонија. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител - Мемедов Узеир. 

Основната главница изнесува 5.300 дем во денар-
ска противвредност од 169.600,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
746/2001. (17808) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 733/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 013165, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Николче Петкоски "АЛЕКСАНДРА П." увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ ул. "Кочанска" бр. 6-1/4, Битола. 

Дејности: 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 26.62, 28.11, 
28.12, 29.23, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 
31.62, 32.10, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 
51.43, 51.53, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.45, 52.46, 60.21, 60.22, 60.24, 71.32, 
71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со градежни материјали, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет. 

Единствен содружник е Николче Петковски од 
Битола кој вложува 205.590,00 ден. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување е Грамосли Ташу-
ли - управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
733/2001. (17809) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 784/2001 од 13.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 011929-8-03-001, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на подружница на Заштитното 
Друштво за производство, трговија и услуги "ТРАН-
СФЕР" увоз-извоз ДООЕЛ с. Суви Дол Македонски 
Брод, Подружница Велес, ул. "Енгелсова" бр. 1/2-1. 

Дејности: 25.32/3, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
20.10/1, 20.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 20.40, 20.30, 
52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.43, 52.45, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.20, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.41, 51.41/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 51.35, 26.70, 14.21, 26.40, 18.21, 18.22, 
17.40/1, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 52.44/1, 50.50, 
51.39, 51.51, 51.57, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.14, 50.30/1, 50.40/1, 74.12, 60.23, 
60.24, 60.21, 60.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.84, 
63.40, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 74.13, 74.84. 

За раководител на подружница Велес се именува 
лицето Саздовски Трајче кој во правниот промет со 
трети лица не истапува самостојно, туку под фирмата 
на заштитното друштво, во негово име и за негова 
сметка. 

За обврските на подружницата одговара заштит-
ното друштво со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
784/2001. (17810) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 774/2001 од 13.06.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 013206, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услу-
ги, трговија на големо и мало и превоз БЛАГОР ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Студентска" бр. 11-а. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 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, 51.57, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 36.11, 
36.14, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72, 52.74, 
55.11, 55.30, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
65.12/3, 74.70, 74.81, 92.34, 93.02, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување во прометот и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во 
транспортот, малограничен промет. 

Единствен содружник и управител на друштвото е 
Благој Срезоски од Битола. 

Седиштето на друштвото е во Битола, на ул. "Сту-
дентска" бр. 11-а. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. 

Основачкиот влог на друштвото изнесува 5.200 
дем или во денарска противвредност од 161.200,00 де-
нари во предмети, а според извештај за извршена про-
ценка на основен влог од страна на овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
774/2001. (17811) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 750/2001 од 5.06.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 013182, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија, увоз-извоз КРИСТИ ТРЕЈД ИНЖЕНЕРИНГ 
ДООЕЛ, Битола ул. "Петар Петровиќ-Његош" бр. 
128, Битола. 

161.200,00 ден. или 5.200,00 дем на основачот ДОО 
"Макс-Бил 200" Билјана и др. увоз-извоз Битола, Пе-
тар Петровиќ-Његош 128, Битола. 

Дејности: 01.41, 01.41/3, 02.02, 10.10, 10.20, 23.10, 
25.12, 28.11, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 28.75, 
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29.13, 29.14, 29.24, 29.52, 34.20, 45.31, 45.44, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.25, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 
65.12/3, 74.12, 93.05, откуп на шумски плодови, откуп 
на земјоделско сточарски производи, пчеларство, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги во меѓународен транспорт, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ски стоки, малограничен промет, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Слободан Бончаноски, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
750/2001. (17812) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 766/2001 од 8.06.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 013198, го запиша во трговскиот регистар запи-
шувањето на ТП Трговец поединец за трговија на ма-
ло БЕРО Билјана Љубе Ѓоргиевска тп с. Могила - Мо-
гила. 

Основач: Билјана Ѓоргиевска. 
Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 

52.26, 52.47. 
Овластувања во правниот промет со трети лица: 

Во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
Одговорност за обврските во правниот промет со 

трети лица: лично со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување: Билјана Ѓоргиев-

ска во внатрешниот трговски промет. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

766/2001. (17813) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 778/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013210, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
производство, градежништво, трговија, инженеринг и 
услуги МИВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ Охрид ДООЕЛ Ох-
рид, ул. "Никола Карев" бр. 37. 

Основање на ДООЕЛ со фирма: Трговско друштво 
за производство, градежништво, трговија, инженеринг 
и услуги МИВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ Охрид дооел. 

Основач: Миле Велјаноски од Охрид. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 14.11, 

14.12, 14.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 26.52, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.82/2, 28.11, 
28.12, 45.11, 45.12, 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, 50.20, 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, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.32, 70.40, 71.32, 71.34, 73.10/1, 73.10/2, 74.14, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.70, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, посредување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Миле Велја-
носки, управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Основачот како основачки влог внесува 5.300 дем 
во денарска противвредност од 169.600,00 денари, спо-
ред изјавата - извештајот на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
778/2001. (17814) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 775/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013207, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет и ус-
луги ФОТО-ЗОРАН увоз-извоз Марјан Анѓелески 
ДООЕЛ ул. "11-ти Септември" бр. 100, Кичево. 

Дејности: 01.12/1, 15, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.91, 15.33, 20.30, 20.40, 20.51, 17.21, 45.31, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.46, 
51.51, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55, 55.30/1, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72, 72.30, 72.60, 74.81, 74.11, 
74.12, 74.20/2, 74.20/5, 93.01, 93.05. 

Основање на ДООЕЛ ФОТО-ЗОРАН. 
Основач а воедно и управител на друштвото Мар-

јан Анѓелески од Кичево. 
Основачката главница на друштвото изнесува 

186.000,00 денари според овластен проценител. 
Седиштето на друштвото ќе биде во Кичево на ул. 

"11-ти Септември" бр. 100. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка а за обврските од-
говара со целиот свој имот. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СРЈ, застапување на странски фирми, посредништво, 
консигнација, вршење на комисиони работи и реек-
спорт. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
775/2001. (17815) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 768/2001 од 11.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013200, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги - БИМБИЛИБИМ-
БИЛ - Охрид ДООЕЛ ул. "Даме Груев" бр. 117, Ох-
рид. 

Седиште: Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 117. 
Содружник: Бимбилоска Ристана со изјава од 

06.06.2001 год. 
Дејности: 15.86, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 

17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 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, 51.46, 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, 52.44/1, 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, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.21, 65.23, 67.13, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.70, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 72.34, 92.72, 93.05, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, шумски плодови 
и лековити билки, организирање на курсеви за обука 
за работа на компјутери, забавни игри на автомати и 
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слично, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, услуги на меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, угостителски и туристички услуги, продажба 
на стоки од слободни царински продавници, реек-
спорт, застапување на странски фирми, лизинг работи, 
работа на лонг систем со странски фирми, комисиона 
продажба. 

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

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител - Ставрески Александар. 

Основната главница изнесува 5.500 дем во денар-
ска противвредност од 176.000,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
768/2001. (17816) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 749/2001 од 5.06.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 013181, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
угостителство, трговија, превоз и услуги РИВАЛ увоз-
извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Струшка" бр. 15. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.20, 
15.31, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 
15.95, 15.98, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.24, 20.10/1, 
20.30, 20.10/2, 20.40, 22.14, 22.15, 22.24, 22.22, 22.23, 
22.25, 25.13, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.21, 27.22, 27.51, 27.53, 
28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 29.56, 36.11, 36.14, 36.40, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.3, 71.10, 
71.32, 71.33, 72.30, 72.40, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.83, 74.84, 85.12, 85.20, 85.14/1, 85.32/2, 94.11, 92.33, 
93.02, 63.11, 63.12, откуп на шумски плодови, лековити 
билки, ситна и крупна стока, сточарски и земјоделски 
производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Грција, Албанија, СР 
Југославија, застапување на странски фирми, посред-
ништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, 
изведување на инсталатерски работи во странство, из-
ведување на градежни работи во странство, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски токи, туристичко посредување во стран-
ство, надворешна трговија со моторни возила, делови 
и прибор. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој 
располага - полни одговорности. 

Јовевски Роберт - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог во износ од 5.200 дем во против-
вредност според приложен извештај од овластен суд-
ски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
749/2001. (17817) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 776/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013208, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги ШЕШО ИН-
ЖЕНЕРИНГ Охрид ДООЕЛ ул. "Даме Груев" бр. 64, 
Охрид. 

Содружник на друштвото е Шешо Игор од Охрид. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 28.12, 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, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.62, 28.71, 28.73, 28.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 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, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 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, 52.44/2, 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, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, ме-
ѓународна шпедиција. 

Основачки влог во висина од 6.000 дем по извештај 
од овластен проценител. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со полна одговорност. 

Управител на друштвото со неограничени овласту-
вања и во надворешнотрговски промет е Шешо Игор 
од Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
776/2001. (17818) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 772/2001 од 11.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 013204, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, електро-
сервис, трговија и услуги СТИЛ-БТ увоз-извоз ДОО 
Прилеп ул. "Ристе Ристески Ричко" бр. 11, Прилеп. 

Основачи: Смилкоски Трајко, од Прилеп, ул. "Рис-
тески Ричко" бр.11 и Смилкоски Блаже од Прилеп ул. 
"Р. Ристески Ричко" бр. 11. 

Седиште: Прилеп, ул. "Ристе Ристески Ричко" 
бр.11. 

Основна главница: дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 
01.42, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 
17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 
25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 27.41, 33.50, 
36.22, 36.21, 36.61, 31.10, 31.20, 32.10, 32.20, 32.30, 
45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
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55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 72.50, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, превоз на патници во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓу-
народниот друмски сообраќај, услуги во меѓународни-
от друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Смилкоски Трајко - управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
772/2001. (17819) 

Дејноста се проширува со: 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 15.11, 
15.12, 15.81/1, 15.81/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.45, 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, 
51.16, 51.17, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.12, 52.27, 
52.31, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 74.40, 74.82, 74.83. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1582/2001. (18044) 

копје, со решението П. Трег. бр. 1493/2001 од 
14.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02009797?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и проширување на дејност на 
Друштвото за производство и трговија ФИТНЕСС 
ИНТЕРНАТИОНАЛ Трајковски Дејан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт ул. "Ужичка Република" бр. 47, Скопје. 

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: 
Трговско друштво ДВД Дејан ДООЕЛ експорт-им-
порт ул. "Ужичка Република" бр. 47, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 92.11, 92.12, 92.13 и 92.62. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1493/2001. (18041) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1643/2001 од 13.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02028795?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар истапување на содружник, промена на 
фирма на Друштвото за трговија и услуги АЛСА НЕТ 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. "706" бр. 7/1-5, Скопје. 

Се менува фирмата на Друштвото и ќе гласи: Друш-
тво за трговија и услуги АЛСА НЕТ ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. "706" бр. 7/1-5, Скопје. 

Од друштвото истапува содружникот Сашко Папу-
лев од Скопје со одлука од 28.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1643/2001. (18042) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 134/2001 од 6.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02012152?-4-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на членови на органи на упра-
вување на Акционерското друштво за риболов, трго-
вија, угостителство и производство ДОЈРАНСКО 
ЕЗЕРО АД Нов Дојран, ул. "Дојранска" бр. 81/2. 

Запишување на одлуки за промена на членови на 
Надзорен одбор-разрешување и именување и запишу-
вање на одлуки за промена на членови на Управен од-
бор-разрешување-именување. Се разрешува Управни-
от одбор во состав: Граматиков Петар, Ајцев Ристо, 
Тончев Петар, Стефанов Стефан, Кадиев Љупчо, Ај-
цев Митко, Кадиев Панчо. Се именува Управен одбор 
во состав: Граматиков Петар-Претседател, Поп Или-
ев Никола, Стефанов Стефан, Цилев Сотир, Чабулев 
Глигор, Дулјанов Тошо, Поп Кочев Митко. Се разре-
шува Надзорен одбор во состав: Калов Ѓорѓе, Србов 
Спаско, Узунова Нетка, Грошев Михаил, Тасев Нико-
ла, Донев Дончо, Собарлиев Ацко. Се именува Надзо-
рен одбор во состав: Косев Митко, Шулев Панде, Ге-
оргиев Андон, Чичуманова Блага, Димов Лазар, Џи-
нов Ристо, Кадиев Ѓоре. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
134/2001. (18045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2822/2000 од 2.03.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02029642?-3-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА Вера и други 
ДОО Скопје, бул. "Илинден" бр. 9/3-1. 

Се брише Рафајловски Горан, управител, а се запи-
шува Рафајловска Вера, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2822/2000. (18046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 216/2001 од 14.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-820-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице на Јавна здравствена организација 
Медицински центар "Академик Проф. Д-р Димитар 
Арсов" ц.о. Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бб, 
Крива Паланка. 

Се брише Д-р Чедомир Тошевски застапник, дирек-
тор без ограничување. Се запишува: Д-р Георги Маза-
ковски вршител на должноста директор без ограничу-
вање. Пречистен текст: Д-р Георги Мазаковски врши-
тел на должноста директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
216/2001. (18043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1696/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02013136?-8-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за промет и сервисирање на возила АВТОПРОГРЕС 
АВТОМОБИЛИ Автопрогрес извоз-увоз ДООЕЛ Те-
тово, ул. "Илинденска" бб, Тетово. 

Се брише Јовановска Митра, се запишува Ѓорѓески 
Миодраг. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1696/2001. (18047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1582/2001 од 6.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02011669?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејности во внатрешен 
трговски промет на Друштвото за трговија, услуги и 
производство МАНОЛИКО Димитар ДООЕЛ увоз-
извоз ул. Волгоградска" бр. 8/3-6, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1662/2001 од 14.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02025919?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејности на Тр-
говското друштво за трговија на големо и мало и про-
изводство МАК-ЕР Розена ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. "Стево Филиповиќ" бр. 4/5-2, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 45.11, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 63.21, 63.30, 
65.12/3, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.23, 70.32, 74.12, 
74.13, 74.14, пречистен текст гласи: 45.11, 45.21, 45.21/1, 



7 септември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 71 - Стр. 4437 

45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 
65.12/3, 65.23, 70.11, 70.12, 70.23, 70.31, 
74.13, 74.14, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.39, 26.21, 26.25, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24 
19.20, 33.10/2, 36.50, 36.62, 36.63, 22.11, 
22.14, 22.15, 60.24, 74.84, 63.40. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 
1662/2001. 

45.34, 
63.21, 
70.32, 
, 52.23, 
52.47, 
51.31, 

, 20.51, 
22.12, 

45.41, 
63.30, 
74.12, 
52.25, 
52.48, 
51.34, 
20.52, 
22.13, 

П. Трег. бр. 
(18048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 904/2001 од 4.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02032807?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на ТП на Трговија на мало 
ТРИ СРЦА Весна Лазар Балшиќевска ТП Скопје, 
бул. "Македонско-Косовска Бригада" бр. 10/32. 

Се запишува бришење на: Трговија на мало ТРИ 
СРЦА Весна Лазар Балшиќевиќ Тп, Скопје, бул. "Ма-
кедонско-Косовска Бригада" бр. 10/32. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
904/2001. (18050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1615/2001 од 11.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02012926?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управителот на Друш-
твото за производство, трговија и услуги УНИТРЕЈД 
Снежана ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. "Зеничка" 
бр. 31 а, Скопје. 

Од 01.06.2001 год. се врши промена на управителот: 
Да се брише: Ковачева Снежана, управител без огра-
ничување. Да се запише: Ковачев Миле, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1615/2001. (18052) 

Се брише: Славчо Наџарев директор на ПЕ Велес, 
се запишува: Петров Горан директор на ПЕ Велес при 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
164/2001. (18054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1622/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02041571?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар префрлувањето на фирма на ТП 
Ноќен бар Мери Перо Шуманова "ЗЗ-ТОП" ТП ул. 
"Васил Ѓоров" бб, лок 20, Скопје. Трговец поединец 
Зоран Ѓорге Јанковиќ ТП ЗЗ-ТОП кафе бар ул. "Ва-
сил Ѓоргов" бб, лок. 20, Скопје. Се запишува префрла-
ње на фирма ТП на: Трговец поединец Зоран Ѓорге 
Јанковиќ ТП ЗЗ-ТОП кафе бар ул. "Васил Ѓоргов" 
бб, лок. 20, Скопје. Истапува содружникот Мери Шу-
манова пристапува содружникот Зоран Јанковиќ. Се 
врши промена на управител и тоа: Се брише: Мери 
Шуманова-управител, се запишува: Зоран Јанковиќ-
управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1622/2001. (18049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1614/2001 од 8.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02020878?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
внатрешна и надворешна трговија УНИС-МАК Унис-
комерц ДООЕЛ Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 8. 

Од 31.05.2001 година се врши промена на управите-
лот. Да се брише: Ковачев Иванчо, управител, без ог-
раничување, да се запише Цакончев Гоце, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1614/2001. (18055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1473/2001 од 7.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02004679?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на ТП на Трговија на мало со 
мешовита стока БУБА ТП Јовановска Трпе Љупка, 
ул. "Воин Драшковиќ" бр. 41, Скопје. 

Се запишува бришење на ТП: Трговија на мало со 
мешовита стока БУБА ТП Јовановска Трпе Љупка 
ул. "Воин Драшковиќ" бр. 41, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1473/2001. (18056) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1548/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02004079?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето престанок на ТП Денис Кемал 
Мустафовски АДАК - превоз на патници со автобус, 
ул. "Петре Филиповски-Гарката" бр. 2/2-14, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1548/2001. (18051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1759/2001 од 28.05.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02015088?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за промет и услуги "ПАНЕ ПРОМ" - ПАНЕ увоз-из-
воз ДООЕЛ Неготино, ул. "Партизанска" бр. 228. 

Се врши промена на управителот: да се брише Ди-
мов Пане управител со неограничени овластувања, а 
да се запише Мишев Ристо управител со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1759/2001. (18058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1544/2001 од 8.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02023152?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Транспортно 
услужно производно трговско друштво БЕКА ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ Рамиз ДООЕЛ увоз-извоз с. Кру-
шопек, Сарај. Се врши промена на управител и тоа: се 
брише Рамиз Алили-управител без ограничување, се 
запишува Месуде Алили-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1544/2001. (18060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 164/2001 од 28.05.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-50482-14-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија Подрачна единица Ве-
лес, ул. "Ленинова" бр. 12. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1054/01 од 31.05.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02007538?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на план за поделба на Друштвото 
за внатрешна и надворешна трговија МАКЕДО ДИ-
ЗЕЛ МОТОР, Атанас и други, ДОО Скопје, ул. "Коз-
ле" бр. 86-а, вл. 1-1. 

Упис на план за поделба на Друштвото за внатрешна и 
надворешна трговија МАКЕДО ДИЗЕЛ МОТОР Ата-
нас и други ДОО Скопје, ул. "Козле" бр. 86-а, вл. 1-1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1054/01. (18062) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1343/2001 од 15.06.2001 година, во регистар-
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ска влошка бр. 02005093?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основачкиот 
влог на Трговското друштво за производство, промет 
и услуги БОНУМ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз Скоп-
је, бул. "АВНОЈ" бр. 16/2-2. 

Основната главница на Друштвото се зголемува и 
изнесува 47.042.500,00 ден. или 1.503.100 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1343/2001. (18063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1905/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02039576?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за производство, трговија и услуги АГ-
РИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Коле Неделков-
ски" бр. 22/4. 

Се запишува зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1905/2001. (18064) 

влошка бр. 02039131?-4-06-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на зголемување на основната глав-
ница и промена на лице овластено за застапување на 
Друштвото за воздушен сообраќај ЕР СЕРВИС АД 
Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15. 

Се врши упис на извршено зголемување на основна-
та главница, се врши промена на лице овластено за 
застапување во внатрешен трговски промет и НТП и 
тоа: се брише Веловски Ѓорѓи-генерален директор без 
ограничување, се запишува Битољану Владимир-гене-
рален директор без ограничување. Пречистен текст: 
Битољану Владимир-генерален директор без ограни-
чување, Битољану Вања-Претседател на Управен од-
бор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1389/2001. (18076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 1193/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02035782?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото за 
трговија и производство С енд Т КОМПАНИ ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Ташкентска" бр. 1-б. 

Се запишува зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1193/2001. (18066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1794/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02021428?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за производство, трговија и услуги БО-
БАР КОМПАНИ Гаврило експорт-импорт ДООЕЛ 
бул. "Партизански одреди" бр. 46а, Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница на 
Друштвото во износ од 34.900 ДЕМ или во против-
вредност од 1.084.800,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1794/2001. (18079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 606/2000 од 10.05.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02009252?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за промет на големо и мало и увоз-извоз 
БЕЛИНА Љупчо ДООЕЛ Скопје, ул. "Гиго Михај-
ловски" бр. 4/13. 

Се запишува зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

606/2000. (18069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1835/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02020751?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, пристапување на сод-
ружник и зголемување на основачкиот влог на Друш-
твото за производство промет и услуги ГЕМИЏИИ Бо-
гоја увоз-извоз ДООЕЛ с. Сопиште, општина Сопиште. 

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друш-
тво за производство, промет и услуги ГЕМИЏИИ Бо-
гоја и др. увоз-извоз ДОО с. Сопиште, општина Со-
пиште. Во Друштвото пристапува содружникот Пајза-
нова Екатерина Јанева од Бугарија Габрово. Се зголе-
мува основната главница и изнесува 229.400 денари 
или 7400 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1835/2001. (18072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1590/2000 од 14.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02028373?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар спојувањето на Друштвото за производство, 
промет и услуги ПРИМЕКС Паскал ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "Црногорска" бр. 47. 

Запишување на припојување на Друштвото за про-
изводство, промет и услуги ЛАДИЛНИК Паскал и др. 
ДОО експорт-импорт Прилеп, ул. "Методија Андонов 
Ченто" бб. кон: Друштво за производство, промет и 
услуги ПРИМЕКС Паскал ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Црногорска" бр. 47. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1590/2000. (18081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1567/2001 од 11.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02004141?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Трго-
вец поединец СИМ-СИН ТП Томовски Петко Павле, 
И.Р. Лола бр. 73, Тетово. 

Дејноста се проширува со: 52.41-трговија на мало со 
текстил, 52.42-трговија на мало со облека. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1567/2001. (18084) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 203/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-69943-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар зголемувањето на основачкиот капитал на Ште-
дилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје, бул. "Јане Сан-
дански" бр. 111. 

Се запишува зголемување на основачкиот капитал. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

203/2001. (18074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1611/2001 од 14.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 8-02001675-000-11, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Трговско-
то друштво за новинско издавачка дејност и трговија 
на големо и мало со увоз-извоз и услуги во прометот 
ТАЈМС ЕМ ДООЕЛ-Скопје, бул. "Иво Лола Рибар" 
бр. 59, кат 6 стан 16. 

Се брише Антонио Леитнер, се запишува Славчо 
Виларов-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1611/2001. (18086) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1389/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1435/2001 од 4.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 6-02000233?-000-06, го запиша во трговски-
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от регистар бришењето на Т.П. БЕЛИЦА 97 Авто 
такси Секуловски Љубисав Чедомир, ул. "Драчевска" 
бр. 16, Скопје. 

Бришење на: Т.П. БЕЛИЦА 97 Авто такси Секу-
ловски Љубисав Чедомир, ул. "Драчевска" бр. 16, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1435/2001. (18090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1244/01 од 19.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02025050?-4-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на органи на управувањето на 
Акционерското друштво за земјоделие, индустрија и 
кооперација СКАЧКОВЦЕ увоз-извоз ул. "III МУБ" 
бр. 17, Куманово. 

Запишување на одлуки за промена на членови на 
надзорен одбор-разрешување и именување и запишу-
вање на одлуки за промена на членови на управен од-
бор-разрешување и именување на АД за земјоделие, 
индустрија и кооперација СКАЧКОВЦЕ увоз-извоз 
ул. "III МУБ" бр. 17, Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1244/01. (18092) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 971/2001 од 27.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02006788?-3-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма и истапување на содруж-
ник на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ДРИМ-КОМЕРЦ 95 Дејан и други ДОО експорт-им-
порт Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 61/1-3. 

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: 
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМ-
КОМЕРЦ 95 експорт-импорт Скопје. Од 2.03.2001 го-
дина од друштво како основач истапува Гаџовски 
Здравко од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
971/2001. (18500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1881/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02033298?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, промет и услуги МАГНАЛЕКТА ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. "Македонија" бр. 17-а, Скопје. 

Да се брише Данило Глигороски-управител без ог-
раничување, а да се запише Трајан Атанасов-управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1881/2001. (18501) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1587/2001 од 13.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02030842?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив и управител на 
Друштвото за производство, промет и услуги ДАМ-
ЧЕСКИ Петре ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Крсто 
Раковски" бр. 35 а, Скопје. 

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друш-
тво за производство, промет и услуги ВИЛАДОЛ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Крсто Раковски" бр. 35 а, 
Скопје. Се брише Петре Самчевски-управител со не-
ограничени овластувања, се запишува Ружица Шемко-
ска-управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1587/2001. (18094) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1930/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041345?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
одгледување и преработка на риба, трговија и услуги 
РИБОЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Партизански одреди" бр. 27. 

Се брише: Ванѓел Стефановски-управител без огра-
ничување, се запишува: Љубица Стефановска-управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1930/2001. (18502) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1713/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02008625?-0-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за трговија на големо и мало увоз-извоз САТО ПРО-
МЕТ Душан ДООЕЛ Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15- 
3 лок. 2. 

Се запишува промена на управител и тоа: се брише 
Станковска Александра-управител, се запишува Стан-
ковски Душан-управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1713/2001. (18095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 644/2001 од 4.05.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02027857?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејноста на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ИСА БЕУ Џе-
лал и др. експорт-импорт ДОО Џепчиште, Џепчиште. 

Се проширува Друштвото со следните дејности: 
15.51, 15.81/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 
19.10, 19.30, 20.30, 25.21, 25.22, 28.12, 36.14, 93.01. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
644/2001. (18503) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1658/2001 од 26.06.2001 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Фабрика за преработка на зеленчук и 
овошје МАКЕДОНИЈА АД Индустриска зона бб., 
Неготино. 

Промена на лице овластено за застапување се бри-
ше Љупчо Ристов-Извршен член на одборот на дирек-
тори Генерален директор според Статутот, без огра-
ничувања, се запишува Стеван Бајатов-Извршен член 
на Одборот на директори Генерален директор според 
Статутот, без ограничувања. 

Пречистен текст гласи: Стеван Бојатов- Извршен член 
на Одборот на директори Генерален директор според 
Статутот, без ограничувања. Билјана Кабранова- Извр-
шен член на Одборот на директори Заменик генерален 
директор според Статутот, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1658/2001. (18098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1409/2001 од 30.05.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02006722?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширување на дејност на Авто-
перална Трговец-поединец ПИРЕЛИ ТП Владо Бла-
гој Кошулчев, ул. "Пајак Планина" бр. 16, Велес. 

Дејноста се проширува со 50.20. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1409/2001. (18504) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1887/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02036385?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар истапување на содружник на Друштвото 
за вработување, инвалиди, графичка дејност, марке-
тинг и трговија ДИГИ ПРИНТ ДОО увоз-извоз Скоп-
је, ул. "Видое Смилевски бато" бр. 17-2/22. 

Од друштвото истапува содружникот Спасовски 
Филип од Скопје со одлука од 27.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1887/2001. (18505) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1646/2001 од 21.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02022498?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Трговско-
то друштво за производство, трговија и услуги МИЛЕ-
НИУМ Михаил ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија ул. "Ти-
тоградска" бр. 3, Гевгелија. 

Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги МИЛЕНИУМ Михаил ДООЕЛ увоз-извоз Гевге-
лија ги врши следните измени: се разрешува управите-
лот и застапник во надворешнотрговскиот промет без 
ограничувања Михаил Џотов од Гевгелија и се имену-
ва за управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет без ограничување Магдалена Џотова од Гев-
гелија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1646/2001. (18506) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1925/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02003717?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма и запишување на ла-
тиничен назив на Друштвото за производство, услуги 
и трговија на големо и мало ПЕРФИ Муамет ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 51а. 

Називот на Друштвото за производство, услуги и 
трговија на големо и мало АНТИЛОП ПРОДУКЦИ-
ЈА Муамет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Алекса 
Дундиќ" бр. 51а, се менува и гласи: Друштво за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало ПЕРФИ 
Муамет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Алекса Дун-
диќ" бр. 51а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1925/2001. (18507) 

Од Основниот суд Скопје I 
1584/2001. 

Скопје, П. Трег. бр. 
(18508) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1267/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02019389?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив и седиште, проме-
на на управител и основач и проширување на дејноста 
во внатрешно трговскиот промет на Друштвото за тр-
говија и услуги ЕУРОНЕТ Божица ДООЕЛ ТЦ 13 
Ноември, бул. "Јане Сандански" кат 1 локал 4, Скопје. 

Промена на назив и седиште на Друштво за трговија 
и услуги ЕУРОНЕТ Божица ДООЕЛ ТЦ 13 Ноември, 
бул. "Јане Сандански" кат 1 локал 4, Скопје во Друш-
тво за трговија и услуги ЕУРОНЕТ ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Орце Николов" бр. 103. Божица Димковска иста-
пува од основач на друштвото, а пристапува лицето 
Далибор Пајковски од Скопје. Ѓурѓица Милошевска 
се разрешува од управител, а се именува лицето Ми-
лица Пајковска. 

Дејноста во внатрешнотрговскиот промет се пропи-
шува со: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 

24.30, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 
26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 
29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 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, 32.30, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 
35.41, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 
45.11, 45.12, 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, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 65.12/3, 
70.31, 71.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1267/2001. (18510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1584/2001 од 3.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02005969?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма и основач на Друш-
твото за производство и трговија РАЛЕПРОМ Јагода 
и Петар ДОО Куманово, ул. "Димитар Влахов" бр. 32-
б/6. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за произ-
водство и трговија РАЛЕПРОМ ДООЕЛ Куманово, 
ул. "Димитар Влахов" бр. 32-б/6. Се врши промена на 
основачи и тоа истапува лицето Петар Ралев од Кума-
ново. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1108/2001 од 6.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02004422?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар префрлувањето на фирма ТП ВЕСНА 
Костова Благој ВЕСНА-ТП ул. "Браќа Миладинов-
ци" бр. 15, Велес. Префрлување на фирма трговец по-
единец на: Таксист ВЕСНА Попов Мице Иван-ТП, ул. 
"Браќа Миладиновци" бр. 15, Велес. 

Пристапува основачот: Попов Иван од Велес на ден 
30.03.2001 година. Истапува основачот: Костова Весна 
од Велес на ден 30.03.2001 година. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Се брише: Костова Весна-управител без ограничу-

вање, се запишува: Попов Иван-управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1108/2001. (18511) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1462/2001 од 29.06.2001 година, во регистарска 
влошка, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиште, истапување и пристапување на основач, от-
стапување на удел и промена на управител на Друштво-
то за промет и услуги СМС ЕНЕРГЕТИКА ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 27-1/9, Скопје. 

Новото седиште на друштвото е на ул. "Петар 
Ацев" бр. 27-1/9, Скопје. Од друштвото истапува Наки 
Костов од Скопје, а пристапува Николовски Илија. Се 
брише досегашниот управител Николовска Алексан-
дра а се запишува Николовски Илија-управител со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1462/2001. (18512) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1938/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02025911?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма на Трговското друш-
тво за промет и услуги ТРЕНД СТАР Трендафилка 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "12-та Ударна брига-
да" бр. 35. 

Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво 
за транспорт, промет и услуги ТРЕНД СТАР ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "12-та Ударна бригада" бр. 35. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1938/2001. (18513) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1233/2001 од 15.06.2001 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и содруж-
ник на Друштвото за производство, услуги и трговија 
на големо и мало АСТРУМ ДООЕЛ извоз-увоз Скоп-
је, ул. "Беровска" бр. 4/1-14. 
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Се врши промена на основачот и на фирмата на 
друштвото. Од друштвото истапуваат основачите 
Игор Поповски и Сашо Поповски од Скопје. Кон 
друштвото пристапува Друштвото за трговија и услу-
ги БС ТРЕЈД ДОО Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1233/2001. (18514) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 67/2001 од 13.04.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02028207?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, трговија, услуги и посредување БОГА-
ТРЕЈД Душанка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 21-7/6, Скопје. 

Се врши промена на управител и тоа: се брише Бо-
гатиновска Душанка, управител без ограничување, се 
запишува Веселинова Кристина-управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
67/2001. (18519) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 155/2001 од 20.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02023409?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма и содружник на 
Друштвото за производство, промет и услуги ПРИМА 
СТЕЛА Васил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 79. 

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: 
Друштво за производство, промет и услуги ПРИМА 
СТЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 79. Од 26.01.2001 година од друштвото истапува 
Васил Зарев од Скопје, а пристапува Роса Зарева. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
155/2001. (18515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2012/00 од 6.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02024063?-3-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, седиште, основач и 
управител на Друштвото за трговија САНТЕК ФОР-
МОСА Лиу ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Христо Смирненски" бр. 11. 

Нова фирма: Друштво за трговија САНТЕК ФОР-
МОСА Лиу ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Христо Смирненски" бр. 11. Истапуваат основачите 
Јен Ву-Хсјунг и Јуан Минг-Шинг. Се брише Јуан Минг-
Шинг, се запишува Мирјана Андонова управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2012/00. (18516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1956/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02039327?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител и запишување на про-
кура на Друштвото за производство, трговија и услуги 
СЕТКОМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Драган и др. ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "8" бр. 12, Визбегово, Скопје. 

Се брише досегашниот управител Драган Младе-
новски - управител со неограничени овластувања, а се 
запишува Бранко Младеновски-управител со неогра-
ничени овластувања. Се запишува Драган Младенов-
ски-прокурист со неограничени овластувања и на не-
определено време. Прокуристот е овластен да склучу-
ва договори и да врши правни работи во врска со ра-
ботењето на Друштвото во внатрешно и надворешно-
трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1956/2001. (18520) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1654/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02033541?-4-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на лице овластено за застапу-
вање на Акционерското друштво за финансии, кон-
салтинг, медиуми, трговија и производство ХОЛ-
ДИНГ БС Скопје, ул. "МаршАл Тито" бр. 6. 

Се врши промена на лице овластено за застапување. 
Се брише Олга Камшикоска-Претседател на Управен 
одбор, се запишува Љупчо Сладиновски-Претседател 
на Управен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1654/2001. (18517) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1863/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 0203597?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за 
угостителство, производство и трговија МУМЕ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Дрварска" бр. 17, 
Скопје. 

Се брише Муамер Царо-управител со неограничени 
овластувања, се запишува Медија Царо-управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1863/2001. (18518) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1903/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02006910?-8-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
застапување, услуги и трговија НЕУРОМЕДИКА 
Емил Угриновски и други ДОО увоз-извоз Скопје, 
бул. "Партизански одреди" бр. 3/1-4. 

Се брише Нина Пијадева-Мирковска-управител без 
ограничување. 

Се запишува Ангела Куновска-управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1903/2001. (18521) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
П.Рег.Зг. бр. 64/1999 од 04.06. 1999 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на предлагачот Автомото 
друштво ЈАНЕ САНДАНСКИ Скопје, и се одобрува 
упис во регистарот на Здруженијата на граѓани и фон-
дации на Автомото друштво ЈАНЕ САНДАНСКИ 
Скопје со седиште на ул. "Лисец" бр. 120 во Скопје. 

Дејноста на Автомото друштво ЈАНЕ САНДАН-
СКИ Скопје е да ги собира автомобилистите, мотор-
циклистите и др. граѓани во членство на друштвото, да 
ги застапува интересите на членовите како корисници 
на услуги во автомобилизмот, осигурувањето и туриз-
мот, самостојно и во соработка со АМСМ, да ја шири 
сообраќајно техничката култура, развивање на актив-
ност за унапредување на обуката на сите категории во-
зачи на моторни возила, да го развива автомото и кам-
пинг туризмот, да организира и правна помош и зашти-
та на своите членови, меѓусебна солидарност на сите 
учесници во сообраќајот, соработка со др. органи и ор-
ганизации, сродни по дејност и вршење-давање автоме-
ханичарски и автосервисни услуги на членството како и 
формирање на фондови за финансирање на активнос-
тите на друштвото во заедничка дејност со др. автомо-
то друштва и сојузи на Македонија. 

Со денот на запишувањето во регистарот Автомо-
то друштвото ЈАНЕ САНДАНСКИ Скопје се стекну-
ва со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.Рег.Зг.бр. 
64/1999. (21596) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1821/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02024562?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, седиште, содруж-
ник, пренос на удели и промена на управител на 
Друштвото за производство, трговија и услуги МА-
КОМА-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. 
"Методија Митевски" бр. 8/3-7. 

Истапува основачот Зоран Аврамов од Скопје, а 
пристапува Сашко Живковски од Скопје. Се разрешу-
ва управителот Зоран Аврамов, а за управител и лице 
овластено за застапување во НТП се именува Сашко 
Живковски. Новиот назив и седиште на фирмата гла-
си: Друштво за производство, трговија и услуги МА-
КОМА-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. 
"Методија Митевски" бр. 8/3-7. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1821/2001. (18522) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1748/01 од 3.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02006562?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма и основач на Друш-
твото за трговија производство и услуги експорт-им-
порт ПРОФИН ДООЕЛ ДТЦ Маврово локал бр. 1, 
Скопје. 

Нова фирма: Друштво за трговија производство и 
услуги експорт-импорт ПРОФИН ДООЕЛ ДТЦ Мав-
рово локал бр. 1, Скопје. Пристапува основачот Зоран 
Поповски, а истапува Шуки Агим. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1748/01. (18523) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 246/01 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-2229-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на директор на Јавното претпријатие 
за комунални дејности "КОМУНАЛЕЦ" Гостивар 
ц.о. ул. "Светозар Попоски" 59. 

Се брише Лазаревски Добривоје, се запишува Се-
лам Селими. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 246/01. 
(18524) 

ЛИKBИДAЦИИ II 

Ликвидаторот Илија Мирчески од Скопје, ул. "12-та 
Ударна Бригада" бр. 38-А, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 2281/2001 објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги АЛКО-ТРЕЈД Панта ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100- 
601-267308 отворена при ЗПП Филијала-Скопје 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, од последната објава. 

Од ликвидаторот. (21527) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 973848/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Целадин Махир, ул. "Шуто Оризари" бр. 116, Скопје. 

(21546) 
Пасош бр. 1515253/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Атеме Беќировска, с. Батинци, Скопје. (21550) 
Пасош бр. 4002б0/94 на име Костиќ Јовица, ул. 

"Балтепе" бр. 23. 
Пасош бр.1350004 на име Филипоска Николина, с. 

М. Анови, Гостивар. (21562) 
Пасош бр. 162686 на име Филипоска Милева, с. М. 

Анови, Гостивар. (21563) 
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Пасош бр. 811818 на име Колева Трајанка, ул."Бел-
градска" бр. 8, Гевгелија. (21574) 

Пасош бр. 12107 на име Киро Димитров, с.Колеши-
но, Струмица. (21575) 

Пасош бр. 1276581 на име Трајков Ѓорѓи, ул."Д.Вла-
хов", Струмица. (21576) 

Пасош бр. 147012 на име Борис Бошкоски, с.Непро-
штено, Тетово. (21586) 

Пасош бр. 461217 на име Рустан Сефери, с.Беловиш-
те, Гостивар. (21590) 

Пасош бр. 1143455 на име Селими Илир, ул." 18 Ное-
мври" бб, Гостивар. (21591) 

Пасош бр. 1019486 на име Абдиев Серхан, с.Иловица 
бр. 179, Струмица. (21601) 

Пасош бр. 121087 на име Димитров Киро, с.Колеши-
но бр. 73, Струмица. (21602) 

Пасош бр. 1291902 на име Кадри Бурим, ул. "М. Ац-
ев" бр. 58, Скопје. (21604) 

Пасош бр. 1374815 на име Ангеловиќ Радмила, с.Та-
бановце, Куманово. (21605) 

Пасош бр. 1406252 на име Ангеловиќ Саша, с.Таба-
новце, Куманово. (21606) 

Пасош бр.104779 на име Богдановска Убавка, с.Леш-
ок, Тетово. (21621) 

Пасош бр. 1530059 на име Богдановски Светислав, с. 
Лешок, Тетово. (21622) 

Пасош бр. 590673/95 издаден од УВР - Гостивар на 
име Бурим Ука, с. Форино, Гостивар. (21607) 

Пасош бр. 090690/94 издаден од УВР - Гостивар на 
име Реџеп Исмаили, с. Форино, Гостивар. (21608) 

Пасош бр. 1352696/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Дамјановски Дејан, ул. "П. Ацев" бр. 27/2-11, Ско-
пје. (21632) 

Пасош бр. 922411 на име Каба Беким, с.Велешта, 
Струга. (21643) 

Пасош бр. 1251373 на име Сеј Баским, с.Велешта, 
Стр уг а . (21645) 

Пасош бр. 1288791 на име Златко Шемкоски, ул."Ј. 
Јорданоски" бр. 210, Прилеп. (21654) 

Пасош бр. 1015971/97 издаден од УВР-Гостивар на 
име Милошеска Даниела, ул. "М.Угринова" бр. 86, Го-
стивар. (21657) 

Пасош бр. 0929267 на име Трендафилов Трендафил, 
с.Секирниќ бр.74, Струмица. (21671) 

Пасош бр. 0650952 на име Милановиќ Ленче, ул."Ј. 
Јосифовски" бр. 195, Ресен. (21672) 

Пасош бр.892114 на име Љатифи Ханифе, Желез. 
станица ул.9 бр. 4, Куманово. (21674) 

Пасош бр. 1274467 издаден од УВР-Скопје на име 
Лабан Марко, ул. "29 Ноември" бр. 1, Скопје. (21687) 

Пасош бр.768317 на име Каба Ваит, с.Велешта, Ст-
руга. (21699) 

Пасош бр.1248497 на име Невзат Асани, Тетово. 

(21715) 
Пасош бр.962745 на име Ибраими Ајсер, с.Врапчиш-

те, Гостивар. (21716) 
Пасош бр.962725 на име Ибраими Семи, с.Врапчиш-

те, Гостивар. (21717) 
Пасош бр.199126 на име Хајдули Џеват, ул."П. Попо-

вски" бр. 2, Гостивар. (21718) 
Пасош бр. 853261/96 издаден од УВР - Куманово на 

име Зеќири Нуредин, с. Ваксинце, Куманово. (21732) 
Пасош бр.671962 на име Исмајлоска Сабајет, ул."Ба-

линдол" бр. 61, Гостивар. (21752) 
Пасош бр.1103499 на име Исмајлоски Сабри, ул."Ба-

линдолска" бр. 61, Гостивар. (21756) 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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Пасош бр. 0937388 на име Ајрулаи Нешат, с. Каме-
њане, Тетово. (19058) 

Чекови од тековна сметка бр. 4780387 од бр. 3987348 
до 3987353 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Ристеска Маре, Скопје. (21547) 

Чекови од тековна сметка бр. 5873328 од бр. 46660 13 
до 4666021 и 4666009 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Лазарова Ленка, Скопје. (21629) 

Чек од тековна сметка бр. 9165784 со бр. 14991 18 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ал-
ександрова Жифка, Скопје. (21634) 

Чекови од тековна сметка бр. 8965562 со бр. 41670 
45, 4167046 и 4167047 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Кочманова Валентина, Скопје.21660 

Чекови од тековна сметка бр.08525720 од бр.001700 
0354000 до бр.0017000354008 издадени од Комерцијал-
на банка на име Спасова Виолета, Скопје. (21677) 

Чекови од тековна сметка бр.01925854 со бр. 0090 
002212388, 0090004000834 и 0090004000835 издадени од 
Комерцијална банка на име Стојчевска Деанка, Ско-
пје. (21682) 

Чекови од тековна сметка бр. 1348018 од бр. 5850967 
до 5850970 издадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Арсова Славка, Скопје. (21685) 

Чекови од тековна сметка бр.1200-34 од бр.3421329, 
3421330 и 342131 издадени од КИБ-Куманово на име 
Лидија Шкуртовска, Куманово. (21693) 

Чек од тековна сметка бр. 1895144 бр. 01900001295 
79 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Велков Ѓорѓија, Скопје. (21736) 

Чекови од тековна сметка бр.11599871 од бр.0040002 
938755 до бр.0040002938764 издадени од Комерцијална 
банка на име Станоевска Валентина, Скопје. (21757) 

Работна книшка на име Милошевски Душан, Скопје. 
(21545) 

Работна книшка на име Милановски Видослав, Ку-
маново. (21557) 

Работна книшка на име Димитриевска Лида, Крива 
Паланка. (21558) 

Работна книшка на име Бечвинова Гордана, с.Моги-
ла, Битола. (21577) 

Работна книшка на име Добри Пелтевски, Битола. 
(21578) 

Работна книшка на име Ненад Икономовски, Скоп-
је. (21589) 

Работна книшка на име Али Асани, Гостивар. 21592 
Работна книшка на име Кајаи Џеват, Гостивар.21593 
Работна книшка на име Петрушевска Билјана, Ско-

пје. (21603) 
Работна книшка на име Јовановски Горан, Скопје. 

(21630) 
Работна книшка на име Љупче Милевски, Скопје. 

(21633) 
Работна книшка на име Николчо Костовски, Скопје. 

(21637) 
Работна книшка на име Кирчо Димитраовски, Дел-

чево. (21640) 
Работна книшка на име Ислами Ајрули, Куманово. 

(21642) 
Работна книшка на име Цома Лутви, Струга. 21644 
Работна книшка на име Томов Стојан, Радовиш. 

(21646) 
Работна книшка на име Ферихана Усеинова, При-

леп. (21652) 
Работна книшка на име Тасев Владимир, Скопје. 

(21661) 
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Работна книшка на име Мусиќ Бајредин, Скопје. 
(21678) 

Работна книшка на име Гавриловски Дејан, Скопје. 
(21679) 

Работна книшка на име Павлески Златко, Скопје. 
(21684) 

Работна книшка на име Јашар Нурџијан, Скопје. 
(21673) 

Работна книшка на име Мехмети Ќазим, с. Арачино-
во, Скопје. (21681) 

Работна книшка на име Зекири Џавит Бесник, Ку-
маново. (21696) 

Работна книшка на име Нуроски Есат, Струга. 
(21698) 

Работна книшка на име Ракипи Атиџе, Прилеп. 
(21706) 

Работна книшка на име Ракипи Фуат, Прилеп. 
(21707) 

Работна книшка на име Михајлоски Војче, Тетово. 
(21710) 

Работна книшка на име Стојаноски Винко, Тетово. 
(21714) 

Работна книшка на име Самет Емро, Гостивар. 
(21720) 

Работна книшка на име Абаз Азир, Скопје. (21733) 
Работна книшка на име Василевски Воислав,Скопје. 

Воена книшка на име Штерјовски Љупчо, Скопје. 
(21551) 

Воена книшка на име Петровски Круне, с.Зибовце, 
Куманово. (21556) 

Воена книшка на име Александар Тодоровски, Ве-
лес. (21571) 

Воена книшка на име Игов Киро , Велес. (21573) 
Воена книшка на име Дурловски Љупчо, Скопје. 

(21620) 
Воена книшка на име Јордановски Благоја, Скопје. 

(21635) 
Воена книшка на име Гаши Силвестер, Скопје. 

(21636) 
Воена книшка на име Масларов Тодорче, Велес. 

(21659) 
Воена книшка на име Светислав Ѓорѓиевски, Скопје. 

(21676) 
Воена книшка на име Крстевски Орце, Велес. 

(21701) 
Воена книшка на име Петрески Тони, Велес. (21703) 
Воена книшка на име Димовски Славко, Велес. 

(21721) 
Воена книшка на име Николов Роберт, Велес. 21722 
Воена книшка на име Наумов Милан, Велес. (21723) 
Воена книшка на име Панов Љубе, Велес. (21724) 
Воена книшка на име Милошевски Ацо, Велес. 

(21725) 
Воена книшка на име Фразовски Амет, Велес. 21726 
Воена книшка на име Авдовиќ Исо, Велес. (21727) 

Свидетелство на име Симуноски Тихомир, Гостивар. 
(21471) 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гим "Ј. 
Б.Тито" Скопје на име Стефановски Марин, Скопје. 

(21534) 
Свидетелства и диплома на име Виолета Каранфи-

лова, Кочани. (21555) 
Свидетелство на име Ласте Младеновски, Крива Па-

ланка. (21559) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Свидетелство за 7 одделение на име Алија Абазо-
ски, Струга. (21561) 

Свидетелство за 3 одделение на име Таргитај Абду-
лах Рамадан, с.Мелница, Велес. (21568) 

Свидетелство за 2 одделение на име Таргитај Абду-
ла Рамадан, с.Мелница, Велес. (21569) 

Свидетелство за 5 одделение на име Таргитај Абду-
ла Рамадан, с.Мелница, Велес. (21570) 

Свидетелство на име Нусри Рамадани, Тетово. 21588 
Свидетелство за 6 одделение од О.У."Јане Сандан-

ски" на име Исмаили Шадие, Скопје. (21616) 
Свидетелство издадено од гим."Орце Николов" на 

име Гоце Филиповски, Скопје. (21623) 
Свидетелство на име Мијалкова Трајка, Куманово. 

(21641) 
Свидетелство за 8 одделение на име Трпчев Горѓи, 

Штип. (21648) 
Свидетелство на име Елези Семир, Гостивар. 21655 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ТУЦ " Цв-

етан Димов" Скопје на име Идризи Абедин, Скопје. 
(21669) 

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ТУЦ 
"Цветан Димов" Скопје на име Идризи Љулијета, 
Скопје. (21670) 

Свидетелство на име Манасиев Марјанчо, Кочани. 
(21689) 

Свидетелство на име Скендерска Блага, Берово. 
(21690) 

Свидетелство на име Арсим Џемзиљи, Куманово. 
(21691) 

Свидетелство на име Алсан Садики, Куманово.21694 
Свидетелство на име Томислав Стефановски, Кума-

ново. (21695) 
Свидетелство на име Мамуди Медаит, Струга. 21700 
Свидетелство на име Божиноска Јасмина, Прилеп. 

(21705) 
Свидетелство за 1 година на име Фитин Беадини, Те-

тово. (21709) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ариф Мустафи, 

Тетово. (21711) 
Свидетелства за 1, 3 и 4 година издадени од АСУЦ 

"Боро Петрушевски" Скопје на име Славчо Јангелов-
ски, Скопје. (21728) 

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Г.Пу-
левски" на име Тренчевски Игор, Скопје. (21749) 

Индекс на име Јованов Дејан, Штип. (21647) 
Диплома на име Трајчевска Весна, Скопје. (21650) 
Диплома на име Нешкоска Добрица, Прилеп. 21651 
Диплома на име Степаноска Анета, Прилеп. 21653 
Индекс на име Антовска Анкица, Тетово. (21587) 
Индекс издаден од Педагошки факултет на име Мо-

мчилов Александар, Виница. (21612) 
Индекс издаден од Архитектонски факултет на име 

Котларовски Игор, Скопје. (21614) 
Диплома на име Васе Грујоска, Прилеп. (21583) 
Диплома на име Гелев Орце, Велес. (21594) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Горѓија Пулев-

ски" Скопје на име Игор Трајчевски, Скопје. (21686) 
Индекс бр. 799 издаден од Педагошки Факултет -

Скопје на име Арменд Цана, Скопје. (21692) 
Диплома на име Исајловска Слободанка, Тетово. 

(21712) 
Диплома на име Танески Светозар, Гостивар.(21719) 
Диплома издадена од ДУСО "Орце Николов" на име 

Игор Мирчевски, Скопје. (21746) 
Диплома издадена од Работнички универзитет на 

име Јован Георѓиев, Радовиш. (21747) 
Здравствена книшка на име Стојанов Камче,Штип. 

(21649) 
Здравствена книшка на име Лазов Трајче, Велес. 

(21702) 
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Уверение за завршен курс по англиски јазик издаде-
но од Р. У. "Кочо Рацин" Скопје на име Љубица Џаби-
рева, Скопје. (21738) 

Уверение за фризерска дејност на име Јовановска 
Наташа, Тетово. (21713) 

Даночка картичка бр. 4004973109375 на име МЗ.Ка-
ласлари, Велес. 

Даночна картичка бр. 4030991187090 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Интеграл трејд 
ДООЕЛ, Скопје. (21729) 

(21638) 
Избирачка легитимација издадена од Министерство 

за правда - Скопје на име Слободан Новачки, ул. "Руз-
велтова" бр. 62-2/11, Скопје. (21735) 

Уверение на име Селими Абдураим, с.Скудриње, 
Гостивар. (21566) 

Престанок со вршење на занаетчиска дејност на име 
Автлимарски сервис Фера Муса, Скопје. (21627) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/366 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

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

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Масло за јадење рафинирано од сончоглед, во 

ПВЦ амбалажа, пак. 1/1 литар 60.000 литри, 
3. Бараниот производ по квалитет во целост да од-

говара на пропишаните услови од Правилникот за 
квалитетот на маслата за јадење и маста од растител-
но потекло и на маргаринот, мајонезот и на нив срод-
ни производи. Се бара гаранција за квалитетот на про-
изводот од најмалку една година. Испораката на мас-
лото за јадење е тримесечна по дадена диспозиција 
франко магацин Скопје. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Набавката на бараниот производ е неделива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е по-

себно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
- испорака на бараните производи. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје на ден 27.09.2001 година 
со почеток во 11,00 часот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

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

Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ДОБАВУВАЧ: 

- квалитет техничко-технолошки можности за про-
изводство и испорака 50%, 

- цена 40%, 
- начин и услови на плаќање 5%, 
- рок на испорака 5%. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добие на 
телефон 02/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

OTBOPEH ПОВИК БР. 16-14/365 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

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

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди со 

јавно отворање за набавка на: 
2.1. Конзерва морска риба од 125 гр. (тип "Сарди-

на" со клуч за отворање, обвиткана со масна хартија и 
ПВЦ фолија или лесно отворлива) 50.000 кгр. 

3. Бараниот производ по квалитет во целост да од-
говара на пропишаните услови од Правилникот за ква-
литетот на риба, ракови, школки, полжави и нивни про-
изводи. Да содржи 70-80% месо од риба во однос на не-
то тежина на конзервата, коските на рибата да се меки 
и лесно да се дробат под прсти, да не содржи повеќе од 
3% сол, да се наредени во конзервата наизменично, 
опаш, врат со изедначена големина, со исчистени внат-
решни органи, да содржи само рафинирано масло, а во 
маслото да нема повеќе од 3% вода во однос на нето те-
жината и истото да е бистро со пропустливост на свет-
лината од 65%. Се бара гаранција за квалитетот на ри-
бата од најмалку 2(две) години од денот на испораката. 
Испораката на производот е франко Скопје, 15 дена од 
денот на потпишувањето на договорот. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по количина. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена во денари без царина со пресметан ДДВ и 

ДДВ да е посебно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 

Бр. 71 - Стр. 4445 

- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака, 
- гаранција за квалитет. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за - испорака на 
бар аниот производ. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје на ден 27.09.2001 година 
со почеток во 12,00 часот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

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

Понудувачите се должни со донесувањето на понуда-
та да достават и по 10(десет) примероци во соба бр. 710. 

Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ДОБАВУВАЧ: 

- цена 50%, 
- квалитет техничко-технолошки 
можности за испорака 40%, 

- начин и услови на плаќање 5%, 
- рок на испорака 5%. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добие на 
телефон 02/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 33/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул."Димче Мирчев"бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
Изградба на хангар за хеликоптер (Предмер за из-

ведување на градежно, градежно-занаетчиски и инста-
латерски работи може да се подигне од Пријавницата 
на МВР). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 
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5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно изведувачот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата). 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на изведба. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 

и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба 
да ја приложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 60 поени, 
- начин на плаќање 20 поени, 
- рок на изведба 20 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 26.09.2001 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата понудувачите да достават примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 142-124. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Република Македонија, 
објавува 

ПОВТОРЕН ПОВИК БР. 02-3008/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка се очни помагала, слушни 

помагала и помагала за овозможување на гласен го-
вор кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, спо-
ред индикации утврдени во Правилникот за индика-
ции за остварување на право на ортопедски и други 
помагала ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000). 

3. Спецификацијата на проценетите количини по 
видови на помагалата што се предмет на набавката да-
дени се во тендерската документација. 

Видот на материјалите од кои се изработуваат по-
магалата утврден е со Правилникот. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија, со назнака за тендерска документација. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент на 
Народна банка на Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност за изработка, однос-
но набавка на помагалата што се предмет на набавка. 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на помагалата што се предмет на 

набавката ќе се врши според потребите на осигурени-
те лица, а врз основа на потврда за потреба од помага-
ла која ја заверува подрачната служба на Фондот каде 
што осигуреното лице е пријавено во здравственото 
осигурување. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со вид и количина на помагалата 

што се нудат; 
- производител и потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на испораки во претходниот 
период; 

- опис на технички постројки на понудувачот (ра-
ботни простории и уреди за изработка на помагалата); 

- број и квалификациона структура на стручни ли-
ца задолжени за изработка, односно набавка на пома-
галата што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-
тен документ дека понудувачот не е во стечај или во про-
цес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста. 

5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклу-
зивен или овластен дистрибутер од производителот со 
чии производи учествува. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за помагалата што ги ну-
дат да обезбедат: 

- рок на употреба во согласност со Правилникот, 
- сертификат за продажба, 
- сертификат за квалитет. 
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ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
21.09.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Комисијата ќе ја цени придружната документација 

како битен предуслов за понатамошно разгледување и 
одлучување на финансискиот дел од понудата. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-3008/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

21.09.2001 годината. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

21.09.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
"50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 и член 17 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Музејот на современа-
та уметност Скопје, објавува 

OTBOPEH ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Музеј на современата уметност 

Скопје, ул. "Самоилова" бб, П. фах: 482, Скопје. 
1.2. Понудувачи: Право да поднесе понуда има се-

кое заинтересирано домашно правно и физичко лице 
регистрирано за дејноста која е поврзана со предме-
тот на набавката. 

1.3. Предмет на набавката е реконструкција на из-
ложбена сала во состав на Музејот, а неопходната 

тендерска документација со која располага набавува-
чот може да се подигне во Музејот, секој работен ден 
од 10-12 часот, во времетраење на јавниот повик, со 
неповратен надоместок во нето износ од 3.000,00 дена-
ри, на жиро-сметка 40100-603-768, ДБ 4030974160812 
Народна банка Скопје. 

Предметот на набавката е неделив. 
1.4. Повикот е јавен при што набавката ќе се спро-

ведува во согласност со Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
2.2. Име, адреса и седиштето на понудувачот. 
2.3. Детален опис на понудата. 
2.4. Поединечна цена на набавените производи за 

осветлување, за вградување на истите и за градежните 
работи кои влегуваат во предметот на набавката и 
вкупна цена со посебно искажан ДДВ, царински и дру-
ги давачки, фиксна (непроменлива се до конечното 
исполнување на договорот), изразена во денари. 

Цената да биде искажана посебно за основниот 
вид на осветлување и посебно за секој дел од дополни-
телната опрема што се нуди кон основниот вид. 

Понудувачот таксативно да ги наведе потрошните 
материјали и оние за кои не се однесува гаранцијата, и 
за истите да се наведе цената со пресметан ДДВ, ца-
ринските и други давачки. 

2.5. Рок за извршување (искажан во календарски 
денови, сметан од денот на склучување на договорот, 
односно од уплатата на авансот) со пенали ако не се 
изведе работата во рок. 

2.6. Начин и рок за плаќање (авансно, при што сог-
ласно член 59, став 3 од Законот за јавни набавки 
авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено). 

2.7. Времетраење на гарантниот период (за изведе-
ните работи и за вградената опрема посебно). 

2.8. Податоци за постгарантниот период (сервис, 
интервенции, резервни делови). 

Понудата и придружната документација треба да 
биде доставена на македонски јазик. 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-
датоци, односно не се искажани на бараниот конкре-
тен начин ќе се сметаат за некомплетни и нема да би-
дат евалуирани (оценети). 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Како придружна документација кон понудата 

понудувачите, во согласност со член 43 од Законот за 
јавни набавки, се должни да достават: 

3.2. Извод од судска регистрација на дејноста 
(влошката 3 од дејноста да биде заокружена). 

3.3. Документ за бонитет, издаден од носителот на 
платниот промет, односно Централниот регистар, во 
согласност со Правилникот за содржината на боните-
тот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98). 

3.4. Изјава дека понудувачот не е под стечај, пот-
пишана од одговорното лице на понудувачот (ориги-
нал или заверена фото-копија). 

3.5. Доказ дека не е под стечај или во процес на 
ликвидација (извод од судски регистар за поведена 
постапка за стечај-потврда од надлежен Основен суд) 
не постара од шест месеци сметано од денот на изда-
вањето. 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција-Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци) не постаро од 
шест месеци сметано од денот на издавањето. 

3.7. Сите документи кои ја сочинуваат придружна-
та документација треба да бидат доставени во ориги-
нален примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на Изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

Документите со кои понудувачот согласно член 23, 
став 1 од Законот за јавни набавки ја докажува тех-
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ничката способност, а кои треба да бидат приложени 
во ковертот кој носи ознака "документација". 

3.8. Список на извршени работи од овој вид во пос-
ледните 3 години. 

3.9. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме, стручна подготовка) и доказ за нивната струч-
ност за конфигурирање, инсталација монтажа и одр-
жување (дипломи, сертификати). 

3.10. Горенаведените списоци треба да бидат заве-
рени и потпишани од одговорното лице на понудува-
чот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена на чинење 35 поени; 
- рок на реализација 5 поени; 
- начин, рок и услови на плаќање 10 поени; 
- квалитет 35 поени; 
- времетраење на гарантен период 15 поени. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат во согласност со член 

52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, во еден ориги-
нален примерок што треба да биде потпишан од стра-
на на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик по забрзана постапка за-

почнува од објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

ден 25.09.2001 година во 12 часот, во просториите на 
Музејот на современата уметност - Скопје (ул. "Само-
илова" б.б. Скопје) приземје-кино сала. 

6.3. Претставниците на понудувачите кои ќе при-
суствуваат на јавното отворање на понудите, на Коми-
сијата за јавни набавки треба да и предадат писмено 
овластување од понудувачот. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите треба да се достават најдоцна до 

25.09.2001 година до 12 часот во Музејот на современа-
та уметност-Скопје, и истите треба да бидат доставу-
вани на начин пропишан во член 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки. 

7.2. Понудите, согласно член 54, став 1 од Законот 
за јавни набавки, треба да се достават во еден ориги-
нален примерок, кој треба да биде заверен и потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

7.3. Понудите кои не се поднесени во утврдениот 
рок и оние кои не се изработени во согласност со ус-
ловите и позициите на повикот, како и оние кои ја не-
маат целокупната документација, утврдена во пови-
кот, нема да бидат разгледувани. 

7.4. Понудувачите, согласно член 52 од Законот за 
јавни набавки своите понуди ги доставуваат преку 
пошта и истите треба да пристигнат најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање на понудите, на адреса: 
Музеј на современата уметност-Скопје, ул. "Самоило-
ва" б.б. П. Фах 482, Скопје, или да се предадат во архи-
вата на Музејот (најдоцна до 14.00 часот секој работен 
ден), или понудите да се предадат на Комисијата за 
јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдени-
от ден и час на јавното отворање на понудите. 

7.5. Понудите ги разгледува Комисијата за јавни 
набавки при Музејот на современата уметност-Скопје, 
во присуство на овластен претставник од Министерс-
твото за финансии на Р. Македонија и стручен консул-
тант, повикан од страна на набавувачот, согласно 
член 10, став 3 и 5 од Законот за јавни набавки кои се 
без право на глас, и оваа комисија за извршениот из-
бор ги известува понудувачите. 

7.6. Дополнителни појаснувања можат да се доби-
јат на тел. 117-734, или на тел. 117-735. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/2001 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на повторениот отворениот повик 

бр. 01-126/2001 е ЈП "Електростопанство на Македони-
ја", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е опрема за 400 kV дале-
кувод "Дуброво-Штип" и тоа: 

- Заштитно јаже OPGW со соодветна овесна опрема и 
со карактеристики дадени во техничката спецификација, 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица, 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки, 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на набавката да го додели на еден или повеќе по-
нудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕХНИЧКИ КАРАК-
ТЕРИСТИКИ 

2.1. Обемот на набавката е како што следи: 
- Заштитно јаже OPGW 42.793,00 m. 
2.2. Дополнителни технички карактеристики за ба-

раната опрема заитересираните понудувачи можат да 
добијат доколку ја подигнат техничката документаци-
ја која ги содржи тие податоци. 

2.3. Техничката документација заитересираните 
понудувачи можат да ја подигнат во ЈП Електросто-
панство на Македонија, нова зграда, кат први, соба 
111, од 7,30 до 9,30 часот секој работен ден. 

2.4. При подигање на техничката документација 
понудувачот е должен да достави доказ за уплата на 
2.000 МКД: жиро сметка 40100-601-5012 со назнака за 
Отворен повик бр. 01-126/2001; ЕДБ 4030989128346, 
депонентна банка - Стопанска банка - Скопје. 

2.5. Контакт телефони: за технички дел: 149-050, за 
комерцијален дел: 149-155. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот и производителот на опремата. 
3.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем 

на набавката не е дозволена делумна понуда. 
3.3. Понудата треба да содржи: единечна и вкупна 

цена, како и вкупна вредност на понудата, на паритет 
ЦИП Штип. 

3.4. Сите цени и вредности да бидат фиксни и иска-
жани во ДЕМ или во друга конвертибилна валута при 
што, понудувачот задолжително треба да го даде и со-
односот на соодветната валута со ДЕМ во моментот 
на понудувањето. 

Истиот сооднос ќе биде третиран и задржан при одлу-
чувањето, договарањето и реализацијата на набавката. 

3.5. Понудата треба да ги содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот за испорака. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите и пропратната документација (освен 

техничката) задолжително да бидат преведени на ма-
кедонски или англиски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава Централниот регистар, 
а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од 
Законот за јавни набавки (од професионално репре-
зентативно тело на индустријата, занаетчиството, тр-
говијата, земјоделството или на професионално здру-
жение на земјата каде се наоѓа седиштето на понуду-
вачот, односно ревизорски извештај од странска реви-
зорска институција). 
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки (за домашни понудувачи). 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција на износ од 5% од вкупната вредност на пону-
да (паритет ЦИП Штип) согласно член 55 од Законот 
за јавни набавки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.4.1. референтна листа за досегашни извршени ис-
пораки од ваков вид, 

4.4.2. сертификат за квалитет на опремата. 
4.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ 

(за домашни понудувачи). 
4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки): 

5.1. цена на чинење 40 бода, 
5.2. квалитет 30 бода, 
5.3. начин и услови на плаќање 20 бода, 
5.4. рок за испорака 10 бода. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
26.09.2001 година во 12 часот во просториите на 
ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството 
за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец август 2001 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

Оддел Назив на одделот износ 

01 
Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6123 

02 
Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 5935 

05 

Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни 
активности во рибарството 5142 

10 
Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на трест 6566 

11 

Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-

11 тражувања 0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 7745 
14 Вадење на други руди и камен 8262 

15 
Производство на прехранбени произ-
води и пијалаци 8546 

16 Производство на тутунски производи 7109 
17 Производство на текстилни ткаенини 4613 

18 
Производство на предмети за обле-
ка: доработка и боење на крзно 3733 

19 

Штавење и доработка на кожа, про-
изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1988 

20 

Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 3577 

21 
Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7299 

22 
Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 6484 

23 
Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 10080 

24 
Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 7582 

25 
Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 4809 

26 
Производство на производи од други 
неметални минерали 8442 

27 Производство на основни метали 8049 

28 

Производство на метални производи 
во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5283 

29 
Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 5881 

30 
Производство на канцелариски и 
сметачки машини 6969 

31 

Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 5890 

32 
Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 4586 

33 

Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 11202 

34 
Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 4727 

35 
Производство на други сообраќајни 
средства 7422 

36 

Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 3471 

37 Рециклажа 0 

40 
Снабдување со електрична енергија, 
гас, пареа и топла вода 10306 

41 
Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 7153 

45 Градежништво 5243 

50 

Продажба, одржување и поправка на 
моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 7261 

51 

Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 9866 

52 

Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употреба 
и за домаќинствата 5030 

55 Хотели и ресторани 5581 

60 
Копнен сообраќај, цевоводен тран-
спорт 5875 

61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 7263 
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63 

Придружни и помошни активности 
во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 12017 

1314. 

64 
Поштенски активности и телекому-
никации 11586 

65 
Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 12949 

1315. 

66 

Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 15707 
Помошни активности во финансис-

67 кото посредување 18944 
70 Активности во врска со недвижен имот 10644 

71 

Изнајмување на машини и опрема без 
ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 4993 

1316. 

72 Компјутерски и сродни активности 6365 
73 Истражување и развој 8476 
74 Други деловни активности 8185 1317. 
75 

Јавна управа и одбрана; задолжител-
на социјална заштита 6870 

1317. 

80 Образование 6313 
85 Здравство и социјална работа 6519 

Отстранување на отпадоци и ѓубре, 
6921 1318. 90 санитарни и слични активности 6921 1318. 

91 
Дејност на организации врз база на 
зачленување 9827 

1319. 

1320. 
92 

Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 6633 

1319. 

1320. 93 Други услужни дејности 7058 

1319. 

1320. 

95 
Приватни домаќинства со вработени 
лица 0 

1321. 99 Екстериторијални организации и тела 0 1321. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р 

1322. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

1308. Одлука за пристапување кон измена на 
Уставот на Република Македонија 4419 

1309. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-минерална вода и 
гас СО2 на ДООЕЛ "ЛИБХЕР", с. Кара-
мани, Битола 4419 

1310. Одлука за давање на согласност за цело-
сен пренос на концесија за експлоатација 
на минералната суровина-минерална во-
да на експлоатационото поле кај с. Вол-
ково, Скопје 4419 

1311. Одлука за давање концесија за користе-
ње и експлоатација на минералната суро-
вина варовник на лежиштето "Долна 
Краста" Велешта, Струга на ТДГИУ 
"КОНДРИ ИНЖЕНЕРИНГ" Урим Кон-
дри ДООЕЛ Велешта-Струга 4420 

1312. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-покровни шкрил-
ци на ТД "Вериан"-Скопје, на локалнос-
та кај с. Фариш, Кавадарци 4420 

1313. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-минерална вода 
на Друштвото за трговија на големо и 
мало "МИКИ ПЕТРОЛ", ДООЕЛ, увоз-
извоз, Свети Николе 4420 

1323. 

1324. 

1325. 

1326. 

1327. 

1328. 

26. 

27. 

Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-мермери на "Мер-
мерен Комбинат"-Прилеп, на локалнос-
та "Ридон", Прилеп 4421 
Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-минерална вода 
на Друштвото за производство, трговија, 
услуги, инженеринг и проектирање "ГР-
КОВ УНИОН", Даниел ДООЕЛ од Ка-
вадарци на локалитетот "Вирот-Црква-
та" кај с. Моклиште-Кавадарци 4421 
Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-мермери на "Мер-
мерен Комбинат"-Прилеп, на локалнос-
та "Крстец", Прилеп 4421 
Одлука за давање согласност на одлуки-
те за усвојување на Годишната сметка и 
Годишниот извештај за работењето на 
ЈП Службен весник на Република Маке-
донија во 2000 година 4422 
Решение за разрешување од должноста 
државен секретар во Министерството за 
здравство 4422 
Решение за именување државен секретар 
во Министерството за здравство 4422 
Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Царинската 
управа 4422 
Решение за именување заменик на дирек-
торот на Царинската управа 4422 
Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Агенцијата 
на Република Македонија за санација на 
банка-Скопје 4423 
Решение за разрешување и именување 
претставник на државниот капитал на 
Република Македонија во Собранието на 
акционерите на Македонска банка за 
поддршка на развојот АД-Скопје 4423 
Правилник за начинот и постапката за 
акредитирање на издавач на сертифика-
ти како и обликот и формата на знакот 
за акредитиран издавач 4423 
Правилник за содржината на правилата 
на издавачот на сертификати 4424 
Правилник за начинот и постапката за 
регистрација на издавач на сертификати.. 4425 
Правилник за условите кои треба да ги 
исполнуваат средствата за електронско 
потпишување и проверка на електрон-
скиот потпис 4426 
Правилник за изменување на Правилни-
кот за висината на надоместокот за ко-
ристење на радиофреквенции 4427 

Општи акти на фондовите и заводите 
Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за содржината и на-
чинот на остварувањето на правата и об-
врските од задолжителното здравствено 
осигурување 4427 
Правилник за изменување на Правилни-
кот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски и други помагала 4427 

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