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504. 
Врз основа на член 538 став 7 од Законот за трговски-

те друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 
31/01, 50/01 и 6/02), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 14 мај 2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

(1) Со оваа уредба се пропишува сметковниот план 
за субјектите, кои согласно член 7 од Законот за супер-
визија на осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 27/02), вршат работи на осигурување 
(во натамошниот текст: друштва за осигурување) и кои 
водат двојно книговодство согласно Законот за тргов-
ските друштва (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/00, 31/01, 50/01 и 6/02). 

(2) Сметковниот план од став 1 на овој член е сос-
тавен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

Состојбата и движењата на средствата, изворите на 
средства, приходите и расходите, утврдувањето и рас-
поредувањето на резултатот од работењето, се евиден-
тираат на синтетички (трицифрени) сметки во сметков-
нио  план. т

 
Член 3 

Друштвата за осигурување ќе го усогласат водење-
то на деловните книги со оваа уредба најдоцна до 1 ју-
ни 2002 година. 

 
Член 4 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, прес-
танува да важи Уредбата за сметковниот план за осигу-
рителните и реосигурителните друштва (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 43/95 и 46/99). 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-2519/1                        Претседател на Владата 

14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
СМЕТКОВЕН  ПЛАН 

ЗА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
КЛАСА 0: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА И ЗАГУБА 
 
00 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 
 
000 - Издатоци за истражување и развој 
001 - Основачки вложувања 
002 - Goodwil (Гудвил) 
003 - Патенти, лиценци и концесии 
004 - Други права 
005 - Нематеријални вложувања во подготовка 

006  - Аванси за нематеријални вложувања 
007 - Други нематеријални вложувања 
008 - Ревалоризација на нематеријалните вложува-

ња во текот на пресметковниот период 
009 - Исправка на вредноста на нематеријалните 

вложувања 
 
01 - ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 
 
010 - Земјиште 
015 - Вложувања во природни богатства во подго-

товка 
016 - Аванси за природни богатства 
018 - Ревалоризација на природните богатства во 

текот на пресметковниот период 
 
02 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
 
020 - Градежни објекти 
021 - Опрема 
024 - Други средства за работа 
025 - Средства за работа во подготовка 
026 - Аванси за средства за работа 
028 - Ревалоризација на средствата за работа во те-

кот на годината 
029 - Исправка на вредноста на средствата за работа 
 
03 - ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ 
 
030 - Запишани а неуплатени акции 
031 - Запишани а неуплатени удели 
 
04 - ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА 
 
040 - Вложувања во поврзани субјекти 
041 - Вложени средства во банки 
042 - Други здружени и вложени средства 
043 - Дадени депозити и кауции 
044 - Вложувања во хартии од вредност 
045 - Кредити дадени во земјата 
046 - Кредити дадени во странство 
047 - Сопствено учество 
048 - Други долгорочни деловни вложувања 
049 - Исправка на вредноста на долгорочните фи-

нансиски вложувања 
 
05 - ЗАГУБА 
 
050 - Загуба од поранешни години по основ на оси-

гурување на живот 
051 - Загуба од поранешни години по основ на  не-

животно осигурување  
052 - Загуба во тековната години по основ на осигу-

рување на живот 
053 - Загуба во тековната години по основ на  нежи-

вотно осигурување  
 
06 - СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМУВАЊЕТО 
 
060 - Станови и станбени згради 
061 - Прибавување на станови и станбени згради 
062 - Побарувања по основ на продажба на станови  
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063 - Кредити за станбена изградба 
064 - Вложени парични средства за потребите на 

домувањето 
065 - Други побарувања и пласмани по основ на за-

едничка  потрошувачка за потребите на домувањето 
068 - Ревалоризација на становите и станбените 

згради во текот на пресметковниот период 
069 - Исправка на вредноста на становите и станбе-

ните згради 
 
07 - СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУ-

ВАЧКА  ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 
 
070 - Објекти за други потреби 
071 - Опрема за други потреби 
072 - Прибавување на средства за други потреби 
074 -  Вложени парични средства за други потреби 
075 - Други побарувања по основ на заедничка пот-

рошувачка за други потреби 
078 - Ревалоризација на средствата за други потре-

би во пресметковниот период 
079 - Исправка на вредноста на средствата за други 

потреби 
 
08 - ДРУГИ СРЕДСТВА 

      080 - Средства за потребите на одбраната 
081 - Средства за солидарност 
082 - Средства за други намени 
083 - Побарувања по задолжителни долгорочни 

вложувања 
088 - Ревалоризација на другите средства во текот 

на  пресметковниот период 
089 - Исправка на вредноста на  другите средства  
 
КЛАСА 1: КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА, ПА-

РИЧНИ СРЕДСТВА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ 
СМЕТКИ  

 
10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
100 - Жиро-сметка на средствата за осигурување на 

живот 
101 - Жиро-сметка на средствата  за неживотно оси-

гурување 
102 - Благајна 
103 - Издвоени парични средства и акредитиви 
104 - Девизни сметки 
105 - Девизни акредитиви 
106 - Девизна благајна 
107 - Други парични средства 
 
11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
110 - Чекови 
111 - Меници 
112 - Благајнички записи 
113 - Комерцијални записи 
117 - Други хартии од вредност 
119 - Исправка на вредноста на хартии од вредност 
 
12 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИИ И 

УЧЕСТВО ВО НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ И КУПУВАЧИ 
 
120 - Побарувања по  основ на премија за осигуру-

вање 
121 - Побарувања по  основ на премија за соосигу-

рување 
122 - Побарувања по  основ на премија за реосигу-

рување 
123 - Побарувања по  основ на премија за осигуру-

вање, соосигурување и реосигурување од странство 
124 - Купувачи 
125 - Побарувања по  основ на учество во надомест 

на штети во земјата 
126 - Побарувања по  основ на учество во надомест 

на штети во странство 

128 - Други побарувања по основ на премија за оси-
гурување, соосигурување и реосигурување 

129 - Исправка на вредноста на побарувањата по 
основ на премиите и учество во надомест на штети и 
побарувања од купувачите 

 
13 - ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ 
 
130 - Дадени аванси по основ на штети 
131 - Дадени други аванси 
132 - Дадени депозити и кауции 
139 - Исправка на вредноста на авансите, депозити-

те и кауциите 
 
14 - ПОБАРУВАЊА ОД ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ 

И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПОБАРУВАЊА 
 
140 - Побарувања од поврзани субјекти 
141 - Побарувања од заедничко работење 
142 - Побарувања по основ на право на регрес 
143 - Побарувања по основ на штети предизвикани 

од неосигурани и непознати моторни возила 
144 - Побарувања по основ на приходи од финанси-

рања 
145 - Побарувања по основ на услужно исплатени 

штети 
147 - Други побарувања од работењето 
149 - Исправка на вредноста на побарувањата од за-

едничко работење и други специфични побарувања 
 
15 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА 
150 - Вложувања во поврзани субјекти 
151 - Вложувања во банки 
152 - Вложени средства 
153 - Кредити дадени во земјата 
154 - Кредити дадени во странство 
157 - Други краткорочни финансиски вложувања 
159 - Исправка на вредноста на краткорочните фи-

нансиски вложувања 
 
16 - ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 
 
160 - Побарувања од државни и други институции 
161 - Побарувања за повеќе платени даноци и при-

донеси 
162 - Побарувања за повеќе исплатени плати 
163 - Други побарувања од работници 
167 - Разни краткорочни побарувања 
169 - Исправка на вредноста на другите краткороч-

ни побарувања 
 
18 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ИНТЕРНИ 

ОДНОСИ 
 
181 - Побарувања по основ на интерни односи 
 
19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 
 
190 - Однапред платени трошоци 
191 - Трошоци што се разграничуваат на повеќе го-

дини 
192 - Пресметани приходи што не можеле да бидат 

фактурирани 
194 - Платени зависни трошоци за набавка 
197 - Други активни временски разграничувања 
 
КЛАСА 2: КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВ-

НИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ 
 
20 - ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ШТЕТИ И ДОГО-

ВОРЕНИ ИЗНОСИ ПО ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
200 - Обврски по основ на штети и договорени из-

носи по основ на осигурување во земјата 
201 - Обврски по основ на штети и договорени из-

носи по основ на осигурување во странство 
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202 - Обврски по основ на учество во штети и дого-
ворени износи по основ на реосигурување во земјата 

203 - Обврски по основ на учество во штети и дого-
ворени износи по основ на соосигурување во земјата 

204 - Обврски по основ на учество во штети и дого-
ворени износи по основ на реосигурување во странство 

205 - Обврски по основ на учество во штети и дого-
ворени износи по основ на соосигурување во странство 

 
2
 

1 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
210 - Обврски за издадени чекови 
211 - Обврски за издадени меници 
213 - Обврски за издадени комерцијални записи 
217 - Обврски за издадени обврзници и други хар-

тии од вредност 
 
2
 

2 - ОБВРСКИ ЗА ПРЕМИЈА И ДОБАВУВАЧИ 
220 - Обврски за премија по реосигурување во зем-

јата 
221 - Обврски за премија по соосигурување во зем-

јата 
222 - Обврски за премија по реосигурување во 

странство 
223 - Обврски за премија по соосигурување во 

странство 
224 - Добавувачи во земјата 
225 - Добавувачи во странство 
226- Добавувачи за нефактурирани стоки, материја-

ли и услуги 
 
23 - ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ 
 
230 - Примени аванси по основ на штети од реоси-

гурување по основ на неживотно осигурување 
231 - Примени други аванси 
232 - Примени краткорочни депозити и кауции 
 
24 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД ЗАЕДНИЧКО 

РАБОТЕЊЕ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОБВРСКИ 
 
240 - Обврски спрема поврзани субјекти 
241 - Обврски од заедничко работење 
242 - Обврски по регресни побарувања и услужни 

штети 
243 - Обврски по основ на расходи на финансирање 

по осигурување на живот 
244 - Обврски по основ на расходи на финансирање 

по основ на неживотно осигурување 
247 - Други краткорочни обврски од работењето 
 
25 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ 
 
250 - Обврски спрема поврзани субјекти 
251 - Обврски за здружени и вложени средства 
252 - Кредити од банки во земјата 
253 - Други кредити во земјата 
254 - Кредити од странство 
257 - Други краткорочни финансиски обврски 
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6 - ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 
260 - Обврски за данок на промет  
261 - Обврски за даноци, придонеси и други давачки 
262 - Обврски за даноци и придонеси од резултатот 
263 - Обврски по основ на учество во резултатот 
264 - Нераспоредена добивка во тековната година 
265 - Обврски спрема работниците 
267 - Обврски за противпожарен придонес 
268 - Разни краткорочни обврски 
 
27 - ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ 
 
270 - Обврски за плата и надоместоци за плати 
271 - Нето плати  

272 - Надоместоци на нето плати 
273 - Даноци од плати 
274 - Придонеси од плати 
 
28 - ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ИНТЕРНИ ОДНОСИ 
 
281 - Обврски по основ на интерни односи 
 
29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 
 
290 - Резервирани настанати пријавени и непријаве-

ни штети по основ на осигурување на живот 
291 - Резервирани настанати пријавени и непријаве-

ни штети по основ на неживотно  осигурување  
292 - Преносна премија по основ на осигурување на 

живот 
293 - Преносна премија по основ на неживотно оси-

гурување 
294 - Пресметани трошоци 
295 - Однапред неплатени (пресметани) приходи 
296 - Пресметани зависни трошоци на набавка 
297 - Други пасивни временски разграничувања 
 
КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 

СИТЕН ИНВЕНТАР 
 
30 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКА 
 
300 - Вредност по пресметка на добавувачот 
301 - Зависни трошоци 
302 - Царина и други увозни давачки 
303 - Данок на промет и други давачки 
309 - Пресметка на набавка 
 
31 - МАТЕРИЈАЛИ 
 
310 - Материјали во склад 
316 - Материјали во доработка, обработка и мани-

пулација 
317 - Исправка (намалување) на вредноста на зали-

хите на материјали 
319 - Отстапување од цената на материјалите 
 
32 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
 
320 - Резервни делови во склад 
327 - Исправка (намалување) на вредноста на резер-

вните делови 
329 - Отстапување од цените на резервните делови 
 
35 - СИТЕН ИНВЕНТАР 
 
350 - Ситен инвентар во склад 
351 - Ситен инвентар во употреба 
357 - Исправка (намалување) на вредноста на сит-

ниот инвентар 
359 - Отстапување од цените на ситниот инвентар 
 
КЛАСА 4: ТРОШОЦИ 
 
40 - НАДОМЕСТОЦИ И УЧЕСТВО ВО ШТЕТИ 

ПО ОСНОВ НА СООСИГУРУВАЊЕ 
 
400- Противпожарен придонес 
402 - Надоместоци за штети и договорени износи 

по основ на осигурување на живот во земјата 
403 - Надоместоци за штети и договорени износи 

по основ на неживотно осигурување во земјата 
404 - Надоместоци за штети и договорени износи 

по основ на осигурување на живот во странство 
405 - Надоместоци за штети и договорени износи 

по основ на неживотно осигурување во странство 
406 - Учество во штети по основ на соосигурување 

на живот во земјата 
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407 - Учество во штети по основ на соосигурување  
по неживотно осигурување во земјата 

408 - Учество во штети по основ на соосигурување  
по неживотно осигурување во странство 

 
41 - ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, РЕОСИГУРУ-

ВАЊЕ И УЧЕСТВО НА РЕОСИГУРУВАЧИТЕ ВО 
ШТЕТИТЕ 

 
410 - Премија за соосигурување по основ на живот 
411 - Премија за соосигурување по основ на нежи-

вотно осигурување во земјата 
412 - Премија за соосигурување по основ на нежи-

вотно осигурување во странство 
413 - Премија за реосигурување по основ на живот 
414 - Премија за реосигурување по основ на нежи-

вотно осигурување во земјата 
415 - Премија за реосигурување по основ на нежи-

вотно осигурување во странство 
416 - Учество во штети по основ на реосигурување 

на живот во земјата 
417 - Учество во штети по основ на реосигурување 

по неживотно осигурување во земјата 
418 - Учество во штети по основ на реосигурување 

по неживотно осигурување во странство 
 
42- ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
 
420 - Издвојувања од премија за математичка резер-

ва по основ на осигурување на живот 
421 - Резерви за настанати пријавени и непријавени 

штети по основ на осигурување на живот 
422 - Резерви за настанати пријавени и непријавени 

штети по неживотно осигурување 
428 - Резерви за инвестиционо одржување на основ-

ните средства 
429 - Други резерви 
 
43- МАТЕРИЈАЛНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ 
 
430 - Потрошени материјали 
431 - Потрошена енергија 
432 - Потрошени резервни делови 
433 - Отпис на ситниот инвентар 
434 - Транспортни услуги 
435 - Услуги за одржување 
436 - Закупнина 
437 - Трошоци за пропаганда и реклама 
439 - Други услуги 
 
44 - АМОРТИЗАЦИЈА 
 
440- Амортизација по минимални стапки 
441 - Амортизација над минимални стапки 
448 - Ревалоризација на амортизација 
 
45 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
 
450- Надоместоци на трошоците на работниците и 

граѓаните 
451 - Непроизводни услуги 
452 - Репрезентација 
453 - Премија за осигурување 
454 - Други лични примања 
455 - Даноци кои не зависат од резултатот 
456 - Придонеси кои не зависат од резултатот 
457 - Банкарски услуги и чланарини на Здруженија 
458 - Вкалкулирани долгорочни резерви на немате-

ријални трошоци 
459 - Други нематеријални трошоци 
 
4
 

7 - ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 
470 - Вкалкулирани  плати 
471 - Вкалкулирани надоместоци на плати 

49 - РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ 
 
490 - Распоред на трошоците по основ на осигуру-

вање на живот 
491 - Распоред на трошоците по основ на неживот-

но осигурување 
 
КЛАСА 5: СЛОБОДНА 
 
КЛАСА 6: СЛОБОДНА 
 
КЛАСА 7: РАСХОДИ И ПРИХОДИ 
 
70 - ТРОШОЦИ ПО ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

И НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИОТ МА-
ТЕРИЈАЛ 

 
700 - Трошоци по основ на осигурување на живот 
701 - Трошоци по основ на неживотно осигурување 
702 - Набавна вредност на продадениот материјал, 

резервни делови и ситен материјал 
703 - Трошоци на продадени стоки, материјали и 

ситен инвентар 
 
71 - РАСХОДИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
710- Расходи на финансирање од односи со поврза-

ни субјекти 
711 - Камати по основ на осигурување на живот 
712 - Камати по основ на неживотно осигурување 
713 - Негативни курсни разлики 
714 - Намалување на вредноста на долгорочните 

финансиски вложувања 
715 - Расходи по основ на ревалоризација на обврс-

ките по осигурување на живот 
716 - Расходи по основ на ревалоризација на обврс-

ките по неживотно осигурување 
717 - Расходи по основ на ревалоризација на обврс-

ките по други основи 
719 - Други расходи на финансирање 
 
72 - ВОНРЕДНИ РАСХОДИ 
 
720 - Неотпишана вредност и други трошоци на 

отуѓен и расходуван постојан имот 
721 - Намалување на вредноста на постојаниот 

имот 
722 - Отпис и исправка на вредноста на залихите 
723 - Кусоци 
724 - Други вонредни расходи - материјални 
725 - Казни, пенали и надоместоци за штети 
726 - Отпис и исправка на вредноста на ненаплате-

ните побарувања по основ на осигурување на живот 
727 - Отпис и исправка на вредноста на неплатени-

те побарувања по основ на неживотно осигурување 
728 - Дополнително утврдени расходи од поранеш-

ни години 
729 - Други вонредни расходи - нематеријални 
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3 - КАПИТАЛНА ЗАГУБА 
730 - Капитална загуба 
 
74 - ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ ПО ОСНОВ НА 

ОСИГУРУВАЊЕ, ДРУГИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ И 
НАМАЛУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ 

 
740 - Приходи од премија по основ на осигурување 

од поврзани субјекти 
741 - Приходи од премија по основ на осигурување 

во земјата 
742 - Приходи од премија по основ на осигурување 

во странство 
743 - Приходи од провизија по основ на договори за 

реосигурување 
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744 - Приходи од продажба на материјали 
745 - Приходи од регреси 
747 - Приходи од намалување на резервите за нас-

танати пријавени и непријавени штети 
748 - Приходи од закупнина 
749 - Други приходи и укинувања на резервите 
 
75 - ПРИХОДИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВА-

ЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 
750 - Приходи од премија по основ на соосигурува-

ње во земјата 
751 - Приходи од премија по основ на соосигурува-

ње во странство 
752 - Приходи од премија по основ на реосигурува-

ње во земјата 
753 - Приходи од премија по основ на реосигурува-

ње во странство 
754 - Приходи по основ на учество во надоместоци 

за штети од работи на соосигурување во земјата 
755 - Приходи по основ на учество во надоместоци 

за штети од работи на соосигурување во странство 
756 - Приходи по основ на учество во надоместоци 

за штети од реосигурување во земјата 
757 - Приходи по основ на учество во надоместоци 

за штети од реосигурување во странство 
758 - Приходи по основ на придонес од членовите 
759 - Приходи од посредување и застапување во 

осигурување 
 
76 - ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 
 
760 - Приходи од финансирање од односите со по-

врзани субјекти 
761 - Приходи од камати по основ на осигурување 

на живот 
762 - Приходи од камати по основ на неживотно 

осигурување 
763 - Позитивни курсни разлики 
764 - Други приходи од финансирање 
767 - Приходи по основ на ревалоризација на поба-

рувањата 
 
77 - ВОНРЕДНИ ПРИХОДИ 
 
770 - Приходи од продажба на постојан имот 
771 - Отпис на обврски 
772 - Вишоци 
773 - Приходи од наплатени отпишани побарувања 
774 - Приходи од поранешни години 
775 - Приходи од наплатени пенали, награди и 

слично 
779 - Други вонредни приходи 
 
78 - КАПИТАЛНА ДОБИВКА 
 
780 - Капитална добивка 
 
79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
 
790 - Разлика на приходите и расходите по основ на 

осигурување на живот 
791 - Разлика на приходите и расходите по основ на 

неживотно осигурување 
 
КЛАСА 8: РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 
80 - ОСТВАРЕНА ДОБИВКА - ДОБИВКА ПРЕД 

ОДАНОЧУВАЊЕ 
 
800 - Остварена добивка пред оданочување по ос-

нов на осигурување на живот 
801-  Остварена добивка пред оданочување по ос-

нов на неживотно осигурување 

81 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКА ПРЕД 
ОД НОЧУВАЊЕ А

 
810 - Даноци од добивка по основ на осигурување 

на живот 
811 - Даноци од добивка по основ на неживотно 

осигурување 
812 - Придонеси од добивка по основ на осигурува-

ње на живот 
813 - Придонеси од добивка по основ на неживотно 

осигурување 
 
82 - НЕТО ДОБИВКА - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУ-

ВА Е Њ
 
820 - Нето добивка - добивка по оданочување по ос-

нов на осигурување на живот  
821 - Нето добивка - добивка по оданочување по ос-

нов на неживотно осигурување  
 
83 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ДОБИВКА ПО 

ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ 
 
830 - Покривање на загубата од претходните години 
831 - Математичка резерва 
832 - Зголемување на трајниот капитал (деловен 

фонд) 
833 - Зголемување на трајните вложувања 
834 - Дивиденда и други надоместоци на вложува-

чите 
835 - Резерва на сигурност 
836 - Фонд на превентива и резерви за масовни и 

катастрофални штети 
837 - Плати од добивка 
838 - Други намени (заедничка потрошувачка и 

други потреби) 
839 - Нераспределена добивка 
 
84 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ДОБИВКА ПО 

ОСНОВ НА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
840 - Покривање на загубата од претходните години 
842 - Зголемување на трајниот капитал (деловен 

фонд) 
843 - Зголемување на трајните вложувања 
844 - Дивиденда и други надоместоци на вложува-

чите 
845 - Резерва на сигурност 
846 - Фонд на превентива и резерви за масовни и 

катастрофални штети 
847 - Плати од добивка 
848 - Други намени (заедничка потрошувачка и 

други потреби) 
849 - Нераспределена добивка 
 
8
 

9 - ЗАГУБА И ПРЕНОС НА ЗАГУБАТА 
890 - Загуба во тековната година по основ на осигу-

рување на живот 
891 - Загуба во тековната година по основ на нежи-

вотно осигурување 
898 - Пренос на загубата по основ на осигурување 

на живот 
899 - Пренос на загубата по основ на неживотно 

осигурување 
 
КЛАСА 9: КАПИТАЛ, ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ, 

ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА И 
ВОНБИЛАНСНИ СМЕТКИ 

 
90 - ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
 
900 - Почетен општествен капитал (деловен фонд) 
901 - Општествен капитал од резултатот (деловен 

фонд од распределба на резултатот) 
907 - Друг општествен капитал 
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91 - АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ, ТРАЈНИ ВЛОГО-
ВИ  КАПИТАЛ НА ИНОКОСНИОТ СОПСТВЕНИК И

 
910 - Акционерска главница - почетен Фонд на си-

гурност по основ на осигурување на живот 
911 - Акционерска главница - почетен Фонд на си-

гурност по основ на неживотно осигурување 
912 - Зголемување на вредноста на акциите на Фон-

дот на сигурност по основ на осигурување на живот 
913 - Зголемување на вредноста на акциите на Фон-

дот на сигурност по основ на неживотно осигурување 
914 - Трајни влогови на домашни лица во Фондот 

на сигурност по основ на осигурување на живот 
915 - Трајни влогови на странски лица во Фондот 

на сигурност по основ на осигурување на живот 
916 - Трајни влогови на домашни лица по основ на 

неживотно осигурување 
917 - Трајни влогови на странски лица по основ на 

неживотно осигурување 
918 - Капитал на инокосниот сопственик (индиви-

дуален капитал) 
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2 - НЕНОМИРАН КАПИТАЛ (РЕЗЕРВИ) 
920 - Резерва на сигурност по основ на осигурување 

на живот 
921 - Резерва на сигурност по основ на неживотно 

осигурување 
922 - Математичка резерва по основ на осигурува-

ње на живот 
923 - Ревалоризациона резерва 
924 - Нераспоредена добивка од поранешните годи-

ни по основ на осигурување на живот 
925 - Нераспоредена добивка од поранешните годи-

ни по основ на неживотно осигурување 
 
93 - ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИ 
 
930 - Резерви за масовни и катастрофални штети по 

основ на осигурување на живот 
931 - Резерви за масовни и катастрофални штети по 

основ на неживотно осигурување 
932 - Резерви за инвестиционо одржување на основ-

ни средства 
933 - Резерви за покривање на дубиозните побару-

вања 
939 - Други долгорочни резерви 
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4 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 
940 - Обврски спрема поврзани субјекти 
941 - Орочени вложувања на домашни лица 
942 - Орочени вложувања на странски лица 
943 - Кредити од банки во земјата 
944 - Други кредити во земјата 
945 - Кредити од странство 
946 - Продадени обврзници 
947 - Обврски за примени депозити и кауции 
948 - Други долгорочни обврски 
 
95 - ФОНД НА ПРЕВЕНТИВА 
 
950 - Фонд на превентива по основ на осигурување 

на живот 
951 - Фонд на превентива по основ на неживотно 

осигурување 
 
96 - ИЗВОРИ НА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧ-

КА  ПОТРЕБИТЕ НА ДОМУВАЊЕТО ЗА
 
960 - Фонд за потребите на домувањето 
961 - Обврски за здружени средства за потребите на 

домувањето 
962 - Обврски по кредити за потребите на домува-

њето 
967 - Други обврски за потребите на домувањето 

97 - ИЗВОРИ НА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧ-
КА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 

 
970 - Фонд за други потреби на заедничка потрошу-

вачка 
971 - Обврски за здружени средства за други потре-

би на заедничка потрошувачка 
972 - Обврски по кредити за други потреби на заед-

ничка потрошувачка 
977 - Други обврски за други потреби на заедничка 

потрошувачка 
 
98 - ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА 
980 - Извори на средства за потребите на одбраната 
981 - Извори на средства за солидарност 
983 - Извори на задолжителни долгорочни вложувања 
987 - Извори на средства за други намени 
 
99- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 
990-995 - Активни сметки 
996-999 - Пасивни сметки 

___________ 
505. 
Врз основа на член 78, став 2 и 3 од Законот за де-

визно работење (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 30/93 и 54/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.05.2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВА-
ЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ  КОИ МО-
ЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за пријавување на ефективни стран-

ски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 39/93, 49/93 и 104/00), во точката 1 
зборовите: �5.000 ДЕМ� се заменуваат со зборовите: 
�10.000 ЕВРА�. 

2. Во точка 3, став 1 зборовите: �300 ДЕМ� се заме-
нуваат со зборовите: �150 ЕВРА�. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 23-2552/1                       Претседател на Владата 
21 мај 2002 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

506. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637, кај Разделот 
09.002-Министерство за финансии-функции на држава-
та, Програма 12-Функција, потставката 467114-Изград-
ба на здравствени објекти се намалува за 17.500.000 де-
нари, а кај разделот 19001 Министерство за здравство, 
Програма 11-Администрација, по потставката 463215-
Купување на медицинска опрема се отвора нова пот-
ставка 467114-Изградба на здравствени објекти со из-
нос од 17.500.000 денари. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
    Бр. 23-2245/1                        Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                   на Република Македонија, 

   Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

507. 
Врз основа на член 21 од Законот за начинот и постап-

ката на исплатување на депонираните девизни влогови на 
граѓаните по кои гарант е Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 32/2000, 
108/2000 и 4/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП НА ОБВРЗНИЦИТЕ ИЗ-
ДАДЕНИ ЗА ИСПЛАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ  

ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 
 
1. Република Македонија врши предвремен откуп 

на обврзниците издадени за исплата на депонираните 
девизни влогови на граѓаните. 

2. Предвремениот откуп на обврзниците се врши на 
главницата на обврзниците што достасува за отплата 
на 1 октомври 2002 година. 

3. Исплатата на откупените обврзници се врши во 
денарска противвредност според средниот курс на ЕВ-
РО од курсната листа на Народната банка на Република 
Македонија што важи на денот на откупот на обврзни-
ците, односно на 28 август 2002 година. 

4. Исплатата на главницата по основ на откупените 
обврзници се врши на денарските сметки на имателите 
на обврзниците што се водат во деловните банки. 

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

 
     Бр. 23-2641/1                       Претседател на Владата 
21 мај 2002 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

508. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2002 годи-
на, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
9018  Инструменти и 

апарати за меди-
цинска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинтиг-
рафски апарати, 
други електромеди-
цински апарати и 
инструменти за ис-
питување на видот:  

  - Електродијагнос-
тички апарати 

(вклучувајќи и 
апарати за функци-
онални истражу-
вачки испитувања 
или за проверува-
ње на физиолош-
ките параметри): 

 

 9018 90 -Други инстру-
менти и апарати:  

 9018 90 60 00 --Апарати и инс-
трументи за анес-
тезија  

  а) Сет за анесте-
зија 56 сета 

 9018 90 85 00 --Друго  
  а) Ларингоскоп 59 парчиња 
  б) Аспиратор за 

бебе 3 парчиња 
  в) Пумпа за из-

молзување на бебе 33 парчиња 
  г) Стетоскоп 66 парчиња 
9019  Апарати за меха-

нотерапија; апара-
ти за масажа; апа-
рати за психолош-
ки тестирања; апа-
рати за озонотера-
пија, оксигеноте-
рапија, аеросол те-
рапија, вештачко 
дишење или други 
терапевтски апа-
рати за дишење:  

 9019 20 00 00 -Апарати за озоно-
терапија, оксиге-
нотерапија, аеро-
сол терапија, веш-
тачко дишење или 
други терапевтски 
апарати за дишење  

  а) Сет за реанима-
ција 92 парчиња 

  б) Апарат за окси-
генизација (Head 
box) 62 парчиња 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
     Бр. 23-2642/1                       Претседател на Владата 
21 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
509. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА БИРОТО ЗА ТУРИЗАМ 

 
1. Се разрешува Ремзи Абдулаи од должноста ди-

ректор на Бирото за туризам, орган во состав на Ми-
нистерството за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2470/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
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510. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО  
ЗА ТУРИЗАМ 

 
1. За директор на Бирото за туризам, орган во сос-

тав на Министерството за економија се именува Муа-
рем Бејта, дипл. економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2471/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
511. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА  
1. Се разрешува Фаузи Скендери од должноста заме-

ник на директорот на Државниот завод за статистика. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
    Бр. 17-2472/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
512. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

1. За заменик на директорот на Државниот завод за 
статистика, се именува Селајдин Мемети, дипл. правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2473/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
513. 
Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО-

СКОПЈЕ  
1. Фикрет Муртезани се разрешува од должноста 

заменик на директорот на Фондот за земјоделство-
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2478/1                         Претседател на Владата 
9 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
514. 
Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО-СКОПЈЕ 

 
1. За заменик на директорот на Фондот за земјодел-

ство-Скопје, се именува Иса Зеќири, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2479/1                         Претседател на Владата 
9 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
515. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО 
РАБОТЕЊЕ �АГРО-БЕРЗА�-СО П.О.-СКОПЈЕ 

 
1. За директор на Јавното претпријатие за берзанско 

работење �Агро-Берза�-со п.о.-Скопје, се именува Ша-
ип Хазири, дипл. инж. агроном од Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2480/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
516. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. Ќемал Лимани се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија-Скопје, а за член на овој управен одбор се 
именува Хаџи Малиќи, началник на ПЕ Куманово на 
Министерството за труд и социјална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2481/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
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517. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРА-

ЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА�-СКОПЈЕ 
 
1. Абдираиз Сулејмани се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈП за поштенски сообраќај 
�Македонска Пошта�-Скопје, а за член на овој управен 
одбор се именува Неџат Аќифи, дипл. новинар главен 
уредник на Редакцијата за албански јазик во ЈП Маке-
донска радио телевизија-Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2482/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
518. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ 
ПАТИШТА �МАКЕДОНИЈАПАТ�-СКОПЈЕ 
 
1. Асан Сејдини се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржува-
ње и заштита на магистралните и регионалните патиш-
та �Македонијапат�-Скопје, а за член на овој управен 
одбор се именува Теута Реџепи, дипл. правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2483/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
519. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕ-

ЊЕ �АГРО-БЕРЗА� СО П.О.-СКОПЈЕ 
 
1. Недим Положани се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење 
�Агро-Берза� со п.о.-Скопје, а за член на овој управен 
одбор се именува Идриз Шабани, вработен во АД �Жи-
то Лукс�-Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2484/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

520. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000 
и 31/2001) и член 7 од Одлуката за преобразба на Јавно-
то претпријатие за производство, пренесување и дистри-
буција на електрична енергија �Електростопанство на 
Македонија�-Скопје во Акционерско друштво во држав-
на сопственост (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 80/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА� ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-

СКОПЈЕ 
 
1. Риза Шабани се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на АД �Електростопанство на Маке-
донија� во државна сопственост-Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на АД �Електросто-
панство на Македонија� во државна сопственост-Скоп-
је се именува Орхан Ибрахими, дипл. професор. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2485/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
521. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ 
И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС �ГА-МА�-

СКОПЈЕ 
 
1. Сулејман Џелили се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас 
�ГА-МА�-Скопје, а за член на овој управен одбор се 
именува Јаумин Ука, професор по албански јазик. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2486/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
522. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТАТА-СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата-
Скопје се разрешуваат: 

- Шаин Азири, 
- Шериф Мемети. 
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2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со пасиштата-Скопје се именуваат: 

- Алил Куртиши, професор; 
- Љуљзим Хазири, уредник на ТВ-2-Гостивар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2487/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
523. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ  
1. Фикрет Муртезани се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното водостопанско 
претпријатие �Водостопанство на Македонија�-Скопје, 
а за член на овој управен одбор се именува Али Пурел-
ку, дипл. инж. по геодезија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2488/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
524. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на за-

коните и другите прописи и акти во �Службен весник на 
Република Македонија� (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 56/99), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие Службен весник на Република 
Македонија-Скопје се разрешуваат: 

- Меџди Мемети, 
- Наџије Ислами. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие Службен весник на Република Македонија-
Скопје се именуваат: 

- Ќазмидин Алиу, дипл. економист; 
- Агим Сулејмани, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2489/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
525. 
Врз основа на член 5 од Законот за централен ре-

гистар (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 50/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ  
1. Сафет Кадрии се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Централниот регистар на Ре-
публика Македонија-Скопје, а за член на овој управен 
одбор се именува Хамза Абдулаи, професор. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2490/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
526. 
Врз основа на член 89 од Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Рагаип Јакупи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија, а за член на овој управен одбор 
се именува Абдула Самакова, теолог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2491/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
527. 
Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување на Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 80/93, 14/95, 
71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001 и 50/2001), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА-

СКОПЈЕ 
 
1. Халит Хајдари се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија-Скопје, а за член 
на овој управен одбор се именува Фатмир Хасани, док-
тор на медицина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2492/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
528. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните патиш-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2002 годи-
на, онесе д

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ 

И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ 
 
1. Измит Кадрији се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта-Скопје, а за член на овој управен од-
бор се именува Бурхан Садики, професор. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2493/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
529. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ   НА  РАЗВОЈОТ   НА   ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - 

БИТОЛА  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото - Битола се разрешуваат: 

- Хашим Демири 
- Абдулбари Хасипи 
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

поттикнување на развојот на земјоделството - Битола 
се именуваат: 

- Јашар Хасани, дипл. инж. агроном 
- Мубедин Бајрами, советник во Советот на општи-

ната Сарај. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 17-2494/1                       Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 

    Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

530. 
Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Фондот за земјоделство - Скопје се разрешуваат: 
- Абдулмеџит Алити, 
- Шериф Мемети. 
2. За членови на Управниот одбор на Фондот за 

земјоделство - Скопје се именуваат: 
- Мухамед Рамадани, студент, 
- Насер Синани. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 17-2495/1                       Претседател на Владата 
8 мај  2002 година                   на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

531. 
Врз основа на член 126 став 1 од Законот за водите  

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 8 мај 2002 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ 

СКОПЈЕ  
1. Недим Мемишовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Фондот за водите - Скопје. 

2. За членови на Управниот одбор на Фондот за во-
дите - Скопје се именуваат: 

- Ќемал Муса, професор, 
-  Љатиф Фаризи, професор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 17-2496/1                      Претседател на Владата 
8 мај  2002 година                   на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

532. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  НА ВО-
ДОСТОПАНСКИ  ДЕЈНОСТИ   ХС  �ЗЛЕТОВИЦА�  -

ПРОБИШТИП  
1. Д-р Абдурауф Пруси се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
извршување на водостопански дејности ХС �Злетови-
ца� - Пробиштип, а за член на овој управен одбор се 
именува Абдулади Љуши, дипл. машински инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2497/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
533. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 

ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ  
НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Сали Емини се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со објекти за спорт во сопственост на Републи-
ка Македонија, а за член на овој управен одбор се име-
нува Асип Елмази. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2498/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
534. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ВОДОСТОПАНСТВО �ЛИСИЧЕ� - ВЕЛЕС  

1. Ќашиф Јакупи се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водос-
топанство �Лисиче� - Велес,  а за член на овој управен 
одбор се именува Фаик Дервиши, началник на ПЕ - 
Гостивар на Министерството за одбрана. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2499/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
535. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП �МАКЕДОНСКИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие �Македонски железници� - Скоп-
је се разрешуваат: 

- Бејтула Адеми 
- Намикќемал Мустафа 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие �Македонски железници� - Скопје се именуваат: 
- Бајрам Бајрами, дипл. рударски инженер 
- Хуреме Гура, државен советник во Министерство-

то за надворешни работи 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2500/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
536. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБА-

НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 
 
1. Јонуз Јонузи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за простор-
ни и урбанистички планови - Скопје, а за член на овој 
Управен одбор се именува Реџеп Хасани. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2501/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
537. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА ИН-

ОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА МИА - СКОПЈЕ Ф
 
1. Ниметула Халили се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Ма-
кедонска информативна агенција МИА - Скопје, а за 
член на овој управен одбор се именува Ирфан Агуши, 
дипл. новинар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2502/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
538. 
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 седни-
цат  одржана на 8 мај 2002 година, донесе а

 
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  
1. Драган Мартиновски се разрешува од должноста 

претставник на државниот капитал на Република Маке-
донија во Собранието на акционерите на Македонска 
банка за поддршка на развојот. 

2. За претставник на државниот капитал на Репуб-
лика Македонија во Собранието на акционерите на Ма-
кедонска банка за поддршка на развојот се именува Го-
ран Трајковски, директор на Регионалната дирекција за 
јавни приходи - Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2507/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
539. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе е 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПРОС-
ТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ -СКОПЈЕ  

1. Дрита Селмани се разрешува до должноста член 
на Одборот за контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за просторни и урба-
нистички планови - Скопје, а за член на овој одбор се 
именува Исмаил Рамадани. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2508/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
540. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе е 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА АЕРОД-
РОМСКИ  УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА�   - СКОПЈЕ  

1. Шериф Селами се разрешува од должноста член 
на Одборот за контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за аеродромски ус-
луги �Македонија� - Скопје, а за член на овој одбор се 
именува Сали Меџаит, професор. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2509/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
541. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОД-
БОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА�  -СКОПЈЕ 
 
1. Мукадесе Селими се разрешува од должноста 

член на Одборот за контрола на материјално-финан-
сиското работење на Јавното водостопанско претприја-
тие �Водостопанство на Македонија� - Скопје, а за 
член на овој одбор се именува Џемали Весели. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2510/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
542. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

�СТУДЕНЧИЦА� - СКОПЈЕ  
1. Имер Зенку се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на ЈП за водоснабдување �Студенчи-
ца� - Скопје, а за член на овој управен одбор се имену-
ва Ибрахим Сундус, професор во Гимназијата �Кирил 
Пејчиновиќ� - Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2531/1                         Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
543. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 мај 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  НА  ЛОКАЛНО  

НИВО РАДИО ДЕБАР  
1. Тоде Илиевски, се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво Радио Дебар, на него-
во барање. 

2. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
    Бр. 17-2597/1                          Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
544. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 мај 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РАДИО ДЕБАР  

1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-
диодифузно претпријатие на локално ниво Радио Де-
бар се именува Неџми Абдулаи, заменик на директорот 
на Радио Дебар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-2598/1                         Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
545. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушна пло-

видба (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 
29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Република Македонија е презе-
мен како републички пропис, министерот за транспорт и 
врски во согласност со министерот за финансии, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСИНА 
НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНА 

СПОСОБНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ  
ПЕРСОНАЛ  

1. Во Наредбата за висина на надоместок за проверка 
на стручна способност на воздухопловниот персонал 
(�Сл. весник на РМ� бр. 4/94) Ценовникот се заменува 
со нов Ценовник кој е составен дел на оваа наредба. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 02-6198 
22 април 2002 година 
             Скопје 

 
Министер за транспорт          Министер за финансии, 
            и врски,                             Никола Груевски, с.р. 
 Љупчо Балкоски, с.р.  
 

                                  Висина на надоместок во ЕУР 
ред. 
број

Вид на дозволи

за основна

дозвола

за овлас-
тување 

за признавање на
 

дозвола/овлас-
тување 

вонредна
проверка

1. Пилот на сло-
боден балон 10.23 6.14 6,14       6,14 6.14 

2. Пилот на змеј 10.23 6.14 6,14       6,14 6.14 
3. Пилот на ед-

рилица 16.87 10.23 10,23     6,14 10.23 
4. Спортски пи-

лот на авион 
и хеликоптер 20.45 12.78 12,78     6,14 10.23 

5. Спортски па-
добранци 10.23 6.14 6,14       6,14 6.14 
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6. Професиона-
лен пилот на 
авион и хели-
коптер 42.44 31.70 31,70   25,56 20.45 

7. Професиона-
лен пилот од 
I класа 74.14 42.44 42,44   33,75 31.70 

8. Сообраќаен 
пилот на ави-
он и хеликоп-
тер 95.61 74.14 74,14   59,31 42.44 

9. Навигатор 
летач 53.17 35.78 35,79   18,92 20.45 

10. Инженер ле-
тач во авион 
и хеликоптер 74.14 42.44 42,44   33,75 31.70 

11. Верификатор 
летач 42.44 31.70 31,70   25,56 20.45 

12. Домаќини, 
домаќинки на 
воздухоплов 42.44 20.45 31,70   25,56 20.45 

13. Воздухопло-
вен механи-
чар 42.44 25.56 31,70   25,56 20.45 

14. Воздухопло-
вен техничар 53.17 35.79 35,79   18,92 20.45 

15. Воздухопло-
вен инженер 53.17 35.79 35,79   18,92 20.45 

16. Воздухопло-
вен сообраќа-
ен персонал 42.44 20.45 31,70   25,56 20.45 

17. Друг стручен 
персонал 42.44 20.45 20,45   10,23 20.45 

___________ 
546. 
Врз основа на член 550 став 2 од Законот за трговски-

те друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 
31/01, 50/01 и 6/02), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА БИЛАНСНИТЕ ШЕМИ 
ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ И РЕОСИГУРИТЕЛНИ 

ДРУШТВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на би-

лансните шеми за осигурителни и реосигурителни 
друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/99) во Билансот на состојбата, во пасивата, во 
позиција В, АОП 059 и АОП 073; позиција Г, АОП 076, 
АОП 077, АОП 078 и АОП 079; позиција Д, АОП 080 и 
АОП 082 зборот �резервирања� се заменува со зборот 
�резерви�, а во позиција В, АОП 069 и АОП 072 зборот 
�резервирање� се заменува со зборот �резерва�. 

Член 2 
Во Билансот на успехот, во Техничка пресметка од 

работи на неживотно осигурување, во позиција IV, 
АОП 212 и АОП 215; позиција V, АОП 217 зборот �ре-
зервирањето� се заменува со зборот �резервата�, во по-
зиција V, АОП 216 и АОП 218; позиција VI, АОП 219; 
позиција X, АОП 238 и АОП 239; позиција XI, АОП 
240 зборот �резервирања� се заменува со зборот �ре-
зерви�, а во позиција X, АОП 237 зборот �резервира-
њата� се заменува со зборот �резервите�. 
Во Техничка пресметка од работи на животно осигу-

рување, во позиција V, АОП 261 и АОП 264 зборот �ре-
зервирањето� се заменува со зборот �резервата�, а во по-
зиција VI, АОП 265 и АОП 269; позиција VII, АОП 270 
зборот �резервирања� се заменува со зборот �резерви�. 

 
Член 3 

Прегледот на групите на сметки и на сметките по 
одделни позиции (АОП) за рекласификација во Билан-
сот на состојбата и Прегледот на групите на сметки и 
на сметките по одделни позиции (АОП) за рекласифи-
кација во Билансот на успехот, се заменуваат со нови 
прегледи кои се составен дел на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр.18-12507/1                       Министер, 

20 мај 2002 година          Никола Груевски, с.р. 
  Скопје 

 
 

П Р Е Г Л Е Д  
на групите на сметки и на сметките по одделни позиции 
(АОП) за рекласификација во новиот образец - Биланс 

на состојба 
 АОП 
03 001 
001, 009д дел=д 003 
002, 009д 004 
000, 003, 004, 005, 006, 007, 009д 005 
010, 015, 020, 029д 007 
021, 029д 008 
016, 026, 009 
025, 029д 010 
024, 029д, 060, 061, 069д, 070, 071, 072, 079д, 
080, 089д 011 
040, 041д1), 042д1), 044д1), 049д1) 014 
044д1), 0451), 0461), 049д1) 015 
041д2), 042д2), 047д2), 049д2) 016 
044д2), 049д2) 018 
044д2), 049д2) 019 
041д2), 042д2), 047д2), 049д2) 020 
045д2), 046д2), 049д2) 021 
045д2), 046д2), 049д2), 063, 069д 022 
043, 049д 023 
048, 049д, 062, 064, 065, 069д, 074, 075, 079д, 
081, 082, 083, 089д 024 
 025 
 026 
120д, 121д, 122д, 123д, 129д 029 
120д, 121д, 122д, 123д, 129д 030 
128, 129д 031 
125, 126, 129д 032 
124, 129д, 13, 14, 15, 16 033 
10, 11 035 
 036 
30, 31, 32, 35, 18 037 
190 039 
191, 194 040 
192, 197 041 
990-995 043 

 
1) Внесување на дел кој се однесува на поврзани субјекти 
2) Намалување на дел кој се однесува на поврзани субјекти 
 
 

Група на сметки, сметки АОП 
90, 910, 911, 912д, 913д, 914, 915, 916, 917, 
918, 96, 97 и 98 046 
 047 
912д, 913д 048 
923 049 
920, 921 051 
950, 951 052 
930, 931 053 
924, 925 054 
050, 051 055 
264 056 
052, 053 057 
 058 
292, 293 061 
 062 
922 064 
 065 
290, 291 067 
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 068 
 070 
 071 
 072 
 074 
 075 
 077 
 078 
 079 
939 081 
932, 933 082 
 083 
240, 241, 250, 940 085 
251, 941, 942 086 
252, 253, 254, 257д, 943, 944, 945 087 
21, 946 088 
224, 225, 226, 257д 089 
23, 947 090 
20 091 
220, 221, 222, 223 092 
26 093 
265 094 
242, 243, 244, 247, 257д, 268, 27, 28, 948 095 
29 096 
996-999 098 

 
 

П Р Е Г Л Е Д  
на групите на сметки и на сметките по одделни позиции 
(АОП) за рекласификација во новиот образец - Биланс 

на успех 
Група на сметки, сметки АОП 

740, 741, 742, 750, 751, 752, 753 202 
411, 412, 414, 415 203 
 204 
 205 
762д 206 
 207 
403д, 405, 407, 408, 417, 418 210 
754, 755, 756, 757 211 
422 213 
 214 
747 215 
 217 
 218 
 220 
 221 
745, 759, 773д, 774д 222 
459д 225 
400, 403д 226 
470д, 471д 229 
470д, 471д 230 
450д, 454 231 
440, 441, 448 232 
743 233 
 234 
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 450д,  
451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 727д, 728д 235 
 236 
 238 
 239 
428, 429д 240 

 
1) Внесување на дел кој се однесува на поврзани субјекти 
2) Намалување на дел кој се однесува на поврзани субјекти 
 

Група на сметки, сметки АОП 
740, 741, 750, 751, 752, 753, 774д 243 
410, 413 244 
 245 
 246 

760, 7641) 248 
748д 250 
761д 251 
774д, 763д 252 
764д2), 767 253 
 254 
 255 
761д 256 
402, 404, 406, 408, 416 259 
754, 755, 756, 757 260 
421 262 
 263 
747 264 
420 267 
 268 
 269 
 271 
 272 
745, 759, 773д, 774д 273 
459д 276 
400, 403д 277 
470д, 471д 280 
470д, 471д 281 
450д, 454 282 
440, 441, 448 283 
743 284 
 285 
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 450д, 
451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 726, 728д 286 
 288 
710, 711, 713д, 719д 289 
714, 726д 290 
 291 
 292 
 293 
 294 

 
 

Група на сметки, сметки АОП 
760, 7641) 299 
748д 301 
762д 302 
774д, 763д 303 
7642), 767 304 
 305 
 306 
 307 
 309 
710, 712, 713д, 719д 310 
714, 727д 311 
 312 
 313 
 314 
744, 748д, 749, 758, 762д, 763д, 770, 771, 772, 
773д, 774д, 775, 780 315 
702, 703, 713д, 715, 716, 717, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 728д, 730 316 
80д 317 
89д 318 
81д 319 
82д 320 
89д 321 
779 322 
729 323 
80д 324 
89д 325 
81д 326 
82д 327 
89д 328 
 329 
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547. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 41/2000), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на  
растение 

Име на  
сортата 

Година на 
воведување 
на сортата 

Фирма однос-
но име и се-
диште на соз-
давачот на 

сортата, однос-
но подносите-
лот на барање-
то за одобрува-
ње за воведу-
вање странска 
сорта во про-
изводство 

Г. ГРАДИНАРСКИ 
РАСТЕНИЈА 

   

Г. 18 Cucumis 
sativum L.-
краставица во 
заштитен 
простор 

Romario 2001 
Zeraim Gedera - 

Izrael 
Маган Мак - 
Скопје 

 
9422 Monir 2001 

Zeraim Gedera - 
Izrael 

Маган Мак - 
Скопје 

Г. 18 Cucumis 
sativum L.- 
краставица-тип 
долга 

Adrian 2002 
Rijk Zwaan-

Holland 
Семенарство-
Скопје 

Г. 18 Cucumis 
sativum L.-
краставица-тип 
корнишон 

Opera F1 2002 
Rijk Zwaan-

Holland 
Семенарство-
Скопје 

Г 23 
Lycopersicum 
esculentum L-
рани домати во 
заштитен 
простор 

Fanny F1 2001 
Bruinsma-

Holland 
Агрохемија-
Скопје 

 
906 

Permod 2001 
Zeraim Gedera - 

Izrael 
Маган Мак - 
Скопје 

 
Alcuida F1 2002 

S&G-Holland 
Холма-
Струмица 

 
910 Kern 2002 

Zeraim Gedera - 
Izrael 

Маган Мак - 
Скопје 

 
Beatrice 2002 

Zeraim Gedera - 
Izrael 

Маган Мак - 
Скопје 

 
191 Shirley 2001 

Zeraim Gedera - 
Izrael 

Маган Мак - 
Скопје 

 
Thomas 2001 

S&G-Holland 
Холма-
Струмица 

 
Delfine 2001 

S&G-Holland 
Холма-
Струмица 

Г 23 
Lycopersicum 
esculentum L-
рани домати на 
отворено 

Jenna F1 2002 
Rijk Zwaan-

Holland 
Семенарство-
Скопје 

Г 8 Brassica 
olеracea var. 
botrytis L. - 
карфиол 

Spacestar 2002 
Novartis seeds-

Holland 
Холма-
Струмица 

Г 16 Citrullus 
vulgaris L.- 
лубеница Farao F1 2002 

Novartis seeds-
Holland 
Холма-
Струмица 

 
WM8030-

Motoril 2002 
Zeraim Gedera - 

Izrael 
Маган Мак - 
Скопје 

 
WM8006 2002 

Zeraim Gedera - 
Izrael 

Маган Мак - 
Скопје 

Г. 17 Cucumis 
melo L. -диња Pharis 2002 

Zeraim Gedera - 
Izrael 

Маган Мак - 
Скопје 

Б 7 Clicine 
hispida L - соја 

PR9929 2002 

Semenes 
Prograin - 

Canada 
Фарминкооп-
Скопје 

 

Olimpia 2002 

Semenes 
Prograin - 

Canada 
Фарминкооп-
Скопје 

 

Corada 2002 

Semenes 
Prograin - 

Canada 
Фарминкооп-
Скопје 

Г. 29 Solanum 
tuberosum L.-
компир Frieslander 2002 

JP Beemsterboer 
BV-Holland 
МАГАН МАК 
Агромикс-
Скопје 

 
Arnova 2002 

AGRICO-
Holland 

Агрохемија-
Скопје 

 
Picaso 2002 

AGRICO-
Holland 

Агрохемија-
Скопје 

 
Sinora 2002 

AGRICO-
Holland 

Агрохемија-
Скопје 

 
Rodeo 2002 

AGRICO-
Holland 

Агрохемија-
Скопје 

 
Columbus 2002 

Stet Holland-
Holland 

КОБО-Скопје 
 

Ballade 2002 

JP Beemsterboer 
BV-Holland 
МАГАН МАК 
Агромикс-
Скопје 

 
Spunta 2002 

Stet Holland-
Holland 

КОБО-Скопје 
 

Angela 2002 
Europlant-
Germany 

Семенарство-
Скопје 

А ЖИТНИ 
РАСТЕНИЈА    
А6 Zea mays L-
пченка ФАО 
500 

LG 2592 
(Alistar) 2002 

Limagrain-
France 

Семенарство-
Скопје 

ФАО 700 
А 4917 2002 

Limagrain-
France 

Семенарство-
Скопје 

A1.2 Triticum 
aestivum L-
есенска мека 
пченица 

Емеше 2002 
Мартон Варош-
Унгарија млин 

�Стојчев� - 
Битола 

 
     Бр. 08-4985/1                         Министер, 
10 мај 2002 година               Марјан Ѓорчев, с.р. 
          Скопје 
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548. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и �Службен вес-
ник на РМ� бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
раб ти донесува о

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Саса - општина 
Македонска Каменица. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето (�Службен вес-
ник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

 
Бр. 09-2208/1                                     Директор, 

22 мај 2002 година                      Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
549. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92) на седницата одржана на 9 мај 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат членовите 110 став 2 алинеја 3, 160 
став 1 алинеја 4 и 161 став 1 алинеја 3 од Законот за 
хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/00, 34/01 и 4/02). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка 
за оценување уставноста на одредбите од законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се 
постави прашањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 
110 став 2 алинеја 3 од Законот кон барањето за давање 
согласност за именување на директор на брокерска ку-
ќа, се доставува уверение за неосудуваност од областа 
на финансиите и да не е под истрага. 
Според член 160 став 1 алинеја 4 од Законот за 

претседател и член на Комисијата може да биде имену-
вано лице кое го исполнува условот да не е кривично 
осудуван и да не е под истрага. 
Членот 161 став 1 алинеја 3 од Законот утврдува де-

ка мандатот на претседателот и членовите на Комиси-
јата може да престане само доколку кривично е осуден. 

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со пра-
восилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 од Уста-
вот никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис ка-
ко казниво дело и за кое не била предвидена казна. 
Во член 54 став 1 од Уставот е предвидено дека 

слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да 
се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. 
Согласно член 32 став 1 и 2 од Уставот секој има 

право на работа, слободен избор на вработување и дос-
тапност на секое работно место под еднакви услови. 
Прашањата што се однесуваат на кривичните дела 

и кривичната одговорност, мерките за безбедност, меѓу 
кои и забраната за вршење на професија, дејност или 
должност, правните последици на осудата и рехабили-
тацијата, спаѓаат во кривично-правната материја и се 
уредени со Кривичниот законик. 

Со член 102 став 2 и 3 од овој законик е уредено де-
ка правните последици од осудата што се состојат во 
забрана на стекнување на определени права траат нај-
долго десет години од денот на издржаната, простената 
или застарената казна, а со бришењето на осудата прес-
тануваат правните последици на осудата. Рехабилита-
цијата, пак, која може да биде законска или судска, 
според член 103 став 2 од овој законик, значи предвре-
мен престанок на мерките за безбедност и правните 
последици од осудата и бришење на осудата од казне-
ната евиденција. 
Според член 106 став 5 од Кривичниот законик е 

предвидено дека никој нема право да бара од граѓаните 
да поднесуваат докази за својата осудуваност или нео-
судуваност. 
Тргнувајќи од изнесеното Судот оцени дека особе-

но битни се одредбите од член 13 и 14 на Уставот кои, 
меѓу другото, утврдуваат два принципи на казнено-
правниот однос, а тоа се, прво, дека за извршеното каз-
ниво дело на сторителот може да му се изрече казна што 
како таква е утврдена со закон или друг пропис и второ, 
дека казната може да се изрече само со судска одлука. 
Тоа, значи дека казнено правниот однос се исцрпува во 
релацијата на казнивото дело и судски изречена казна за 
неговиот сторител и дека натамошни последици од него-
вото извршување односно од осудата за тоа дело кои се 
состојат во ограничување на правата на граѓаните не се 
допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со Ус-
тавот, согласно член 54 став 1 од Уставот. 
Врз основа на изнесеното, произлегува дека со ос-

порените одредби од Законот за хартии од вредност се 
ограничуваат правата на граѓаните како последица од 
осуда или како последица на водење на истрага. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
  У. бр. 212/2001                             Претседател  
9 мај 2002 година           на Уставниот суд на Република  

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

_______________________________________________ 
 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
 

ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

14. 
Врз основа на член 90 од Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност (�Службен 
весник на РМ� бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001) , 
Управниот одбор на Заводот за вработување на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.04.2002 
година, донесе 

 
СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Статутот на Заводот за вработување на Републи-
ка Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 10/98, 
16/99 и 45/2001), во членот 11 став 1 по алинејата 14 се 
додава нова алинеја 15 која гласи: 

�Донесува решение за доделување на средства од 
Посебниот фонд�. 
Алинеите 15, 16, 17 и 18 стануваат алинеи 16, 17, 18 

и 19. 
Во алинеjа 17 по зборот �именување� се додаваат 

зборовите: �и разрешување�. 
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Член 2 
Во членот 16 во ставот 3 по зборот �именува� се до-

даваат зборовите:  �и разрешува�. 
Во ставот 4 по зборот �именувањето� се додаваат 

зборовите: �и разрешувањето�. 
Во ставот 5 по зборот �именување� се додаваат збо-

ровите  �и разрешување �. 
 

Член 3 
Оваа Статутарна одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, а ќе се објави по добивањето 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
   Бр. 03-510/2-1                            Претседател, 

12 април 2002 година               Кирил Андоновски, с.р. 
       Скопје 

_______________________________________________ 
 

МОНОПОЛСКА УПРАВА  
Монополската управа, орган во состав на Минис-

терството за економија на Република Македонија и тоа 
Одделот за донесување на одлуки во совет составен од: 
Лидија Костовска, Ѓорѓи Бајлозов и Розана Ванковска, 
постапувајќи по барањата на �МакЈордан� ДООЕЛ 
Скопје и �Топлификација� АД Скопје, против учесникот 
�Водовод и канализација� ЈП од Скопје, за злоупотреба 
на доминантната позиција, врз основа на член 25 став 8 
и 9, член 62 став 1 и 2 и член 63 став 1 точка 4 од Зако-
нот против ограничувањата на конкуренцијата, а в.в. со 
член 202 од Законот за општата управна постапка , вон 
од расправа на 14.02.2002 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се уважува барањето на �МакЈордан� ДООЕЛ 

Скопје и �Топлификација� АД Скопје. 
2. Се утврдува дека �Водовод и канализација� ЈП 

Скопје ја злоупотребило доминантната позиција на паза-
рот на начин што ја овозможило на пазарот на територи-
јата на Град Скопје во водоводната мрежа да се пуштаат 
во употреба исклучиво водомерите од типот �ИНСА� со 
што го ставил производителот на овој производ во моно-
полска позиција на пазарот и со тоа го затворил пазарот 
за вградување и пуштање во водоводната мрежа на Град 
Скопје на водомери од други производители, а во кон-
кретниот случај на �Мајнеке СПХ� и �Сименс�. 

3. Се задолжува �Водовод и канализација� ЈП Скоп-
је веднаш да престане со злоупотребата на доминан-
тната позиција на погоре наведениот начин и да ги 
приклучува во водоводната мрежа на град Скопје водо-
мерите на производителите �Мајнеке СПХ� и �Си-
менс� што се нудат на пазарот во Република Македо-
нија од страна на предлагачите �МакЈордан� ДООЕЛ 
Скопје и �Топлификација� АД Скопје, како и сите ос-
танати типови на водомери што се нудат на пазарот, а 
за кои се прибавени потребните решенија и останатите 
сертификати и стручно-техничка документација од 
надлежните државни органи во Република Македонија 
со кои се потврдува дека ги исполнуваат утврдените 
стандарди и критериуми за пуштање во употреба. 

4. Оваа одлука да се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
Бр. 26-92/4    

_______________________________________________ 
Огласен дел  

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  I- СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е пос-
тапка поведена по тужбата на тужителот АД за осигу-
рување �ВАРДАР� Градски ѕид, блок бр. 8, против ту-
жениот Јанковски Горан ул. �Лондонска� бр. 9 Б, Скоп-
је, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Јанковски Горан, да се јави 
во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас и во истиот рок да ја достави својата адреса на жи-
веење. Доколку тужениот или неговиот полномошник 
не се јават во судот во овој рок, постапката ќе продол-
жи преку поставениот посебен старател, адвокатот 
Стојановска Наташа ул. �Пајко Маало� бр. 6 кој ќе го 
застапува тужениот се додека тој или неговиот полно-
мошник не се јават во судот. 
Од  Основниот суд Скопје  I- Скопје, XIV.П. бр. 

341/2000.             (14114) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Серафи-

мовски Гавро од Гостивар, ул. �Панче Попоски� бр. 
4/1/6, се води постапка за докажување на смрт на лице-
то Гроздана Серафимоска, од татко Гене Трифуноски, 
мајка Анѓа Трифуноска родена на 29.09.1924 година во 
с. Никифорово гостиварско.  
Основниот суд во Гостивар ја повикува Гроздана 

Серафимоска во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� и на ог-
ласна табла на овој суд да се јави во Основниот суд во 
Гостивар. 
Судот истовремено ги повикува сите лица што зна-

ат нешто за нејзиниот живот, да го соопштат во Основ-
ниот суд во Гостивар. 
По истекот на рокот од 15 дена, доколку повикано-

то лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умре-
но. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 102/2002. 
                                                                             (14110) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за надо-
мест на штета, по тужбата на тужителот Марија Соко-
лова од Скопје, ул. �Париска� бр. 8Б, преку полномош-
никот Гордан Станковиќ, адвокат од Скопје, против ту-
жениот Роте Тодоровски од Кратово, ул. �6-ти Септем-
ври� бр. 7, во моментот со непозната адреса во Италија. 
Се повикува тужениот или друго лице кое што знае 

на која адреса живее истиот, да се јави во Основниот 
суд во Кратово, во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот.  
Доколку во овој рок не се јави тужениот, за привре-

мен застапник е одреден Владо Симонов, адвокат од 
Пробиштип, кој ќе го застапува во постапката до него-
вото јавување пред судот, односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека му поставил ста-
рател. 
Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 213/2001. 
                                    (14118) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телката  Ивановска Кирко Олга од Тетово, против ту-
жениот Јанковиќ Тодор од Тетово, сега со непозната 
адреса во Бугарија се води постапка за сопственост. 
Се повикува тужениот да се јави ва судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно по протекот на 30 дена судот преку Цента-
рот за социјални работи во Тетово ќе му постави прив-
ремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 385/2002. 
                                                                             (14111) 

___________ 
 
Пред овој суд во тек е постапка  за докажување на 

смрт по предлог на Ферит Шемседини од Тетово, за 
лицето Мустафи Бејзо од Тетово. 
Се повикува лицето Мустафи Фејзо од Тетово, да се 

јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што 
нешто знае за него, а по објавување на огласот во рок 
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од 15 дена, доколку не се јави никој судот по службена 
должност ќе постави привремен старател преку Цента-
рот за социјални работи Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 390/2002. 
                                                                             (14112) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е спор по 

тужбата на тужителот Сејдија Фатмир  од Тетово, ул. 
�186� бр. 20, против тужената Сејдија Мелинда од с. 
М. Речица, сега со непозната адреса во Р. Хрватска, за 
развод на брак. 
Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано од 

денот на објавувањето на огласот, да се јави пред су-
дот, да ја посочи нејзината адреса или одреди свој пол-
номошник. Во спротивно, судот преку Центарот за со-
цијални работи - Тетово ќе бара поставување на времен 
старател, кој ќе се грижи за правата и интересите на ту-
жената, се до правосилното окончување на постапката.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 284/2002. 
                                                                             (14116) 

_______________________________________________ 
 

И С П Р А В К И 
 
Во судскиот оглас од Општинскиот суд Скопје I - 

Скопје, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 
21/2002 се дава исправка која гласи: 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 

882/2000. 
___________ 

 
Во судскиот оглас од Општинскиот суд Скопје I - 

Скопје, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 
21/2002 се дава исправка која гласи: 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 

469/02. 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 89/2002, од 19.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-811-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на АГРОКОМБИНАТ �ЛОЗАР� 
АД со Ц.О. Велес, ул. �Скопски пат� бб, Велес. 
Бришење на: АГРОКОМБИНАТ �ЛОЗАР� АД со 

Ц.О. Велес, ул. �Скопски пат� бб, Велес, заради 
статусна промена - организирање на 1. АД �ЛОЗАР-
Услужен центар� 2. АД �ЛОЗАР-Оранжерии� 3. АД 
�ЛОЗАР-Сојаклари� 4. АД �ЛОЗАР - Ново Село� 5. АД 
�Лозар-Караслари� 6. АД �ЛОЗАР-Чашка� 7. АД 
�ЛОЗАР-Раштани� 8. АД �ЛОЗАР-Извор� 9. АД 
�ЛОЗАР-Иванковци� 10. АД �ЛОЗАР-Согле� 11. АД 
�ЛОЗАР-Овчарство� 12. АД �ЛОЗАР-Мотел� 13. АД 
�ЛОЗАР-Свињарска фарма� 14. АД �ЛОЗАР-
Лозаровинарство� 15. АД �ЛОЗАР-Млекара� 16. АД 
�ЛОЗАР-Малопродажба� 17. АД �ЛОЗАР-Извор� 18. 
АД �ЛОЗАР-Големопродажба� 19. АД �ЛОЗАР-
Агросервис� и 20. АД �ЛОЗАР-Водостопанство�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

89/2002.                                     (8688) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 724/2002 од 14.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 000443, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на статут на �ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ-ТРАН-
СКОП� АД Битола, ул.�Железничка� ББ-Битола. 
Запишување на Статут усвоен од Собранието на АД, 

заведен под ДЕЛ. бр. 02-412/1 од 26.04.2002 година. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

724/2002.           (14097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3087/2002 од 16.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004198?-6-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, пристапување 
на содружник, зголемување на основна главница на Тр-
говското друштво за производство, трговија и услуги 
ЛОМАК Стив ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. �Мите 
Богоевски� бр. 48 а. 
Новиот назив на фирмата е: Друштво за производ-

ство, трговија и услуги ПАЛКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Мите Богоевски� бр. 48 а. 
Кон друштвото пристапува содружникот Теди Пав-

ловски и Патрик Павловски. 
Се врши зголемување на основната главница за из-

нос од 930.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3087/2002.           (14155) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3051/2002 од 15.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014352?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца и конверзија на Друштвото за производство, промет 
и услуги ИБРО КОМЕРЦ 21 Ибраим и др. ДОО увоз-
извоз с. Липково, Липково. 
Се врши зголемување на основната главница за из-

нос од 910.590,00 денари. 
Се врши проширување на дејностите во внатрешни-

от трговски  промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3051/2002.           (14156) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2915/2002 од 16.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007641?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца, конверзија и проширувањето на дејност на Друш-
твото за градежништво, производство, трговија, поп-
равка на моторни возила, туризам, сообраќај и услуги 
МАКАРТ ИМПЕКС Симонида Јовковска и други ДОО 
увоз-извоз, ул. �Дебарца� бр. 74, Скопје. 
Се врши промена на основната главница, зголему-

вање на основачки влог и проширување на дејности. 
Дејноста се проширува за 60.20-такси превоз. Содруж-
ници-основачи се Лилјана Станчева Јовковска и Симо-
нида Јовковска од Скопје. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 15.31, 55.11, 55.12, 

55.21, 55.21/1, 55.21/2, 50.10, 50.20, 50.30, 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, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 61.62, 61.63, 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, 52.24, 52.25, 52.33, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23,60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.21, 71.31, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 70.20, 74.82, 74.84, 92.62. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2915/2002.           (14157) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2757/2002 од 14.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044080?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија на големо и мало КОТЕ-
КО ДООЕЛ Скопје, с. Грчец, Скопје. 
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Основната главница на друштвото се зголемува за 

1.194.900,00 денари парични средства и сега вкупниот 
основачки влог изнесува 1.351.100,00 денари или 
22.024 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2757/2002.           (14158) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2885/2002 од 22.01.2002 година, во регистар-
ска влошка бр. 02039624?-4-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на одлука на Комер-
цијално инвестициона банка а.д. Куманово-Куманово, 
ул. �Плоштад Нова Југославија� б.б. 
Запишување на одлука за зголемување на основната 

главница на Кoмерцијално инвестициона банка а.д. Ку-
маново, Куманово, ул. �Плоштад Нова Југославија� б.б. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2885/2002.           (14159) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2863/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013632?-3-11-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник, управител 
и зголемувањето на основната главница на Трговското 
друштво за новинско издавачка дејност, трговија, про-
изводство и услуги ЕКОНОМИСТ Артун и Љупчо 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Самоилова� бр. 114. 
Во друштвото пристапува содружникот Гордана 

Стојановска-Ицевска од Скопје со одлука од 6.04.2002 
година. 
Се брише Артун Усеин-управител без ограничување. 
Се запишува Љупчо Зиков-управител без ограничу-

вање. 
Основната главница на друштвото се зголемува и 

изнесува 201.800,00 денари или 3.310 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2863/2002.           (14160) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2436/2002 од 29.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02010331?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство и трговија на големо 
и мало ИВАН ИН КО Горан ДООЕЛ извоз-увоз, ул. 
�Рилски Конгрес� бр. 88, Скопје. 
Се брише зголемување на основната главница за из-

нос од 1.006.700,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2436/2002.           (14161) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3160/2002 од 14.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036225?-4-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на статут на Акционер-
ското Друштво за деловни и менаџмент и други кон-
султантски услуги ТЕЛЕМАКЕДОНИЈА АД Скопје, 
ул. �Орце Николов� б.б. 1, кат. 
Запишување на измена на Статутот, запишување на 

Одлука за промена на членови на Одбор на директори 
и бришење на еден извршен директор на: Акционер-
ското друштво за деловни и менаџмент и други консул-
тантски услуги ТЕЛЕМАКЕДОНИЈА АД Скопје, ул. 
�Орце Николов� б.б. 1, кат. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3160/2002.           (14162) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2252/2002 од 26.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 3-02001721-000-09, ја запиша во тргов-

скиот регистар промената на фирма, зголемувањето на 
основната главница на Друштвото за ревизорски и кни-
говодствен консалтинг и услуги ЕРНСТ и ЈАНГ Ернест 
и Јанг и др. ДОО-Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 19, 
Скопје во Друштво за ревизорски и книговодствен кон-
салтинг услуги ЕРНСТ и ЈАНГ-ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗО-
РИ ДОО-Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 19, Скопје. 
Се бришат дејностите: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 

22.25, 24.65, 51.41,51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 72.20, 72.40, 
74.13, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.83. 
Во надворешниот промет се бришат дејностите: 

надворешна трговија со непрехранбени производи, 
продажба на стоки во консигнациони складови и реек-
спорт. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2252/2002.           (14163) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2671/2002 од 14.05.2002 година, во  регистар-
ската влошка бр. 02013116?-4-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на структурата на капита-
лот на Друштвото за продажба, одржување и поправка 
на моторни возила Автоцентар-А.Д. Скопје, ул. �Антон 
Попов� бб. 
Промена на лице овластено за застапување на Друш-

твото за продажба, одржување и поправка на моторни 
возила Автоцентар-А.Д. Скопје, наместо досегашниот 
претседател на Управен одбор Љубомир Илиевски, за 
нов претседател на Управен одбор е именуван Трпевски 
Александар, а за директор Дафинчевски Дејан. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2671/2002.           (14165) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 491/2002 од  05.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 03009659?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето и пристапување на 
содружник и конверзија на основачки влог на Тргов-
ското друштво за трговија со тутун, тутунски прера-
ботки и други стоки и услуги Македонија Табак-2000 
ДОО Штип, ул. �Панче Караѓозов� бр. 5/13. 
Упис на пренос на удел и сопственост на удел со тоа 

што Македонија Табак увоз-извоз АД го отстапува својот 
удел во износ од 550.226.400,00 денари или 9.075.042 евра 
го отстапува на АД Таља Бикова Гевгелија, упис на кон-
верзија на основната главница на 17.849.240 ДЕМ во 
9.126.171 евра или 553.326.400,00 денари 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

491/2002.                                                                  (14064)          
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд во Тетово, со решението Рег. Згф. 

бр. 27/2002 од 30.04.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, го запиша здруже-
нието на граѓани, Здружение на индивидуални земјо-
делци и сточари �КЛАС� од Тетово, со седиште во Те-
тово на ул. �Д. Г. Кара� бр. 31/9. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

сува на обезбедување, развој и подигање на нивото на 
индивидуалните сточари и земјоделци, намалување на 
трошоците за набавка на репроматеријали во сточарс-
твото и земјоделството, како и обезбедување на поевти-
ни извори на сточна храна и концентрати, поголемо ор-
ганизирање на индивидуалните земјоделци и сточари за 
обезбедување на пазар за нивните производи и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето е 

подрачјето на општина Тетово и пошироко. 
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Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-

но лице и може да почне со работа од 30.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 27/2002.

            (13756) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, со решението Рег. Згф. бр. 

27/2002 од 9.05.2002 врши измена на решението и тоа: 
во решението на Основниот суд во Тетово Рег. згф. бр. 
27/2002 од 30.04.2002 година, се врши измена во делот 
што се однесува за седиштето на здружението:  
Седиштето на здружението на индивидуални земјо-

делци и сточари �КЛАС� од Тетово, ул. �Д. Г. Кара� 
бр. 39/1 се менува и во иднина седиштето на здружени-
ето ќе биде во Скопје на ул. �Маџари� бр. 14/16, с. Ин-
џиково, општина Гази Баба. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 27/2002.

                          (13756) 
__________ 

 
Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 22/2002, 
го запишува здружението на граѓани под име: Здруже-
ние на еколошки земјоделски производители �ЕКО-
АГРО ОХРИД� од Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развивање и 

унапредување на производството и маркетингот на 
еколошки земјоделски производи, обезбедување ин-
формации, стручно техничка помош и поддршка на 
своите членови во процесот на организирање и спрове-
дување на еколошко земјоделско производство, сора-
ботка со домашни и странски институции, организации 
за добивање најнови и навремени информации за унап-
редување на производството, поврзување со надлежни 
организации, компании и институции за контрола, сер-
тификација и маркетинг на еколошки земјоделски про-
изводи, издавање билтен за запознавање на членството 
со состојбите, можностите и перспективниот развој на 
еколошко земјоделско производство, активности во 
правец на намалување на цената на производството, 
посредување за заедничко снабдување со репроматери-
јали со цел да се добие еколошка храна со најдобар 
квалитет и со најповолна цена за членовите, организи-
рање и спроведување на кооперативна набавка на реп-
роматеријали и пласман на производство, да делува ка-
ко центар и спроводник на информации кои се од зна-
чење за производителите и членовите на здружението. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Желез-

ничка� бб, каде и дејствува. 
Овластени лица за застапување на здружението се 

Карапец Роберт и Иваноски Љупчо од Охрид. 
                          (13757) 

__________ 
 

Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишуваат измените и 
дополненијата на статутот на здружението на граѓани 
Фудбалски клуб �Охрид 2000 млади�-Охрид, запишано 
со решението Рег. Згф. бр. 8/2000 од 9.03.2000 година, 
така што во иднина наместо лицето овластено за заста-
пување и претставување на здружението Иваноски То-
ни, треба да стои: лице овластено за застапување и 
претставување на здружението е Цаноски Мегдија од 
Струга, ул. �Далјани� бр. 18. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 8/2000. 
            (13758) 

__________ 
 

Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 20/2002, 
го запишува здружението на граѓани под име: Здруже-
ние на либерални граѓани Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: остварување и 

заштита на интересите на членството од областа на: 
економски права, социјални права и интереси, култур-
ни права и интереси, хуманитарни права и интереси, 

зачувување на достоинството на членството, едукација, 
заштита  на животната средина, организација на семи-
нари, развоја на демократијата, развој на меѓуетничка-
та толеранција, активности за спречување девијантни 
појави во општеството, контакти со други здруженија и 
др. интереси во согласност со Уставот и законот. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Сирма 

Војвода� бр. 90, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е Јова-

носки Горан, ул. �Мирче Ацев� бр. 33 А/1, од Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 20/2002.

            (13759) 
__________ 

 
Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 19/2002 
од 10.05.2002 година, го запиша здружението на граѓа-
ни под име: Здружение на граѓани �Културни вечери 
во Лескоец� с. Лескоец. 
Здружението на граѓани има за цел: афирмирање на 

музичката и ликовната уметност, претставување на ав-
тор, музичар, музичка група, претставување на автор од 
ликовната уметност, претставување на странски автор, 
музичар, музичка група, афирмација на културното бо-
гатство на Р. Македонија, афирмирање на културата на 
село во склоп на меѓународните манифестации Балкан-
ски фолклорен фестивал во Охрид и Охридско лето. 
Седиштето на здружението е во с. Лескоец, општи-

на Охрид, каде и дејствува. 
Овластени лица за застапување на здружението се 

Гоце Џуклески и Димитри Џуклески. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 19/2002.

            (13760) 
__________ 

 
Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 21/2002, 
го запиша здружението на граѓани под име: Угостител-
ско-туристичко здружение-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: да придонесува 

за развојот на угостителската и туристичката дејност во 
Р. Македонија. За да се реализира поставената цел УТЗ 
непосредно врши определени задачи од областа на угос-
тителската дејност дејност, од областа на стопанската и 
нестопанската компонента на туризмот, како и преку со-
работка со сите органи и организации од областа на ини-
цијативниот и рецептивниот туризам. Непосредно ќе се 
залага за: категоризација на угостителско -туристичките 
субјекти и правна и друга помош преку конкретни про-
екти на истите во соработка со владините институции. 
УТЗ ќе ја насочи својата соработка и врз подобрувањето 
на организацијата на туризмот со носителите на турис-
тичката политика-органите на власта и секторот за тури-
зам при Министерството за економија. УТЗ ќе соработу-
ва со факторите за унапредување на угостителството и 
туризмот со цел за унапредување и подобрување на ма-
теријалната база на туристичкото стопанство, угостител-
ство, сообраќајна инфраструктура, трговија и снабдува-
ње, објекти за култура, здравство, спорт и разонода. Ис-
то така ќе соработува врз унапредувањето на дејноста на 
туристичките агенции и сообраќајот. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Даме 

Груев�, кула �Слобода� бр. 1/31, каде и дејствува. 
Овластено лице за претставување и застапување на 

здружението е Гордан Давитковски од Скопје, ул. 
�Франц Прешерн� бр. 77. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 21/2002.

            (13762) 
__________ 

 
Основниот суд Охрид, во регистарот на здруженија 

на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 14/2002, го за-
пиша здружението на граѓани под име: Здружение на 
македонците со славјано-бугарско потекло за интерак-
ција меѓу културите �ИНТЕРАКЦИЈА� Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: стимулирање на 

креативната активност, воспоставување на интер-етнич-
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ки и интер културен дијалог преку поврзување во елек-
тронски мрежи, обезбедување на едукациона, техничка 
и организациона помош за уметничките и културните 
активности на луѓето, развивање на програма за создава-
ње платформа што ќе овозможи меѓусебно отворање на 
разликите и нивно усогласување со цивилизациските 
придобивки, развивање на програма за работа, истражу-
вање и проекти, работилници и трибини за размена на 
искуства, развивање на капацитетот и структурата на 
здружението, создавање и интерпретација на културните 
и уметнички дела, посредување при приредување на из-
ложби и сл., прифаќање организација на разни семина-
ри, обуки и сл., да извршува и други работи и задачи ут-
врдени со Законот, статутот и други акти. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Абас 

Емин� бр. 71, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Тренески Владо од Охрид, ул. �Абас Емин� бр. 71. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 14/2002.

            (13766) 
__________  

Се врши измена на решението на Основниот суд 
Кавадарци, под Рег. бр. 3/01 од 20.02.2001 година со 
тоа што во изреката на решението под т. 1 се менува 
името на здружението. Наместо Женски кошаркарски 
клуб �Тиквеш-Мак� се пишува Женски Кошаркарски 
Клуб �Тиквеш-Балкан�-Кавадарци. 
Во останатиот дел решението останува неизменето. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 3/2001. 
            (13767) 

__________  
Со решението Згф. бр. 5/2002 од 25.02.2002 година, 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд Штип, под реден бр. 5 
за 2002 година се запишува: 

-Здружението на одгледувачи на крави, овци и кози 
ИДНИНА-ШТИП. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Соли-

дарност� бр. 100, Штип. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Штип и територијата на РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 5/2002.(13114) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 13 за 2002 година, се запишува 
Здружението за развој на селски туризам �Малеш�-Бе-
рово, кое е основано заради остварување на поширок 
заеднички интерес. Како посебни цели и задачи се раз-
вој на селскиот туризам и подигање на свеста за обнова 
и гаење на стари традиционални обичаи, негување на 
селските традиции, издигнување на еколошката свест. 

 Здружението ќе дејствува на територијата на Ре-
публика Македонија, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Партизанска� бр. 2/18-Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 13/2002.    (13994) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 14 за 2002 година, се запишува Здруже-
нието на производители на стилски мебел, иконостаси, 
икони и сите видови резба од дрво �Малеш-резба� -Бе-
рово, кое е основано заради развој, унапредување, пот-
тикнување на активности, остручување и размена на ис-
куства во производството на стилски мебел, иконостаси, 
икони и други видови на производство од дрво. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. �Бал-
канска� бб-Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 14/2002.(13995) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 15 за 2002 година, се запишува 
Здружението за туризам и туристички превоз �Сафа-

ри�-Берово, кое е основано заради развој на туризмот 
во Берово и Малешевијата со посебен осврт на посета 
на културно историските знаменитости, развој на сел-
ско стопанскиот и планинскиот туризам и организира-
ње превоз до истите. 
Здружението ќе дејствува на територија на општина 

Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. �Партизан-
ска� бр. 40-Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 15/2002.(13996) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 16 за 2002 година, се запишува Здруже-
нието на резбари �Орев� 2002г.-Берово, кое е основано 
заради развој, унапредување, поттикнување на активнос-
ти, остручување и размена на искуства во подобрување 
на производството и квалитетот на изработка на резби 
на икони, иконостаси, мебел и друго производство на се-
каков вид на резби од дрво и без резби. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. �Бо-
рис Кидрич� бр. 36-Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 16/2002.    (13997) 

__________ 
 

Се брише и престанува да постои Здружението на 
граѓани со име �Астраион�-Струмица, кое беше регис-
трирано под Згф. бр. 1/2002. 
Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 1/2002. 

            (14058) 
__________  

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 
18/2002 од 16.05.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани Кинолошко друштво �Балкански гонич� Коча-
ни ул. �Љупчо Сантов� бр. 22. 
Овластеното лице за застапување на здружението е 

Тони Димитров од Кочани, ул. �Павлина Велјанова� 
бр. 10, претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на остварување на следните цели и задачи: Орга-
низирање стручни советувања, изложби, ревии, смотри 
и предавања, поттикнување и помагање научноистра-
жувачка дејност во областа на кинологијата, соработка 
со други друштва и поединци во земјата и странство, 
унапредување воспитување и образование на киноло-
зите и развој на кинолошката култура, етика и хума-
ност, давање непосредна стручна помош на правните и 
физичките лица, соработка со ветеринарната служба, 
поттикнување и организирање кинолошки манифеста-
ции (изложби, смотри, ревии, натпревари во работи и 
испити за разни кучиња и друго), прибирање на мате-
ријали за историјата на кинологијата, спроведување 
пропаганда во кинологијата и воспоставување и воде-
ње кинолошка евиденција. 
Здружението на граѓани Кинолошко друштво �Бал-

кански гонич� Кочани ул. �Љупчо Сантов� бр. 22, стек-
нува својство на правно лице на 16.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 18/2002. 
                                                                            (14138) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

се запишува основање на здружение на граѓани �Цен-
тар за меѓунационална толеранција и соработка� со се-
диште во Кичево ул. �Б.ослободување� бр. 44. 
Целите и задачи на здружението на граѓани е да вр-

ши културно развивање на граѓаните во подобрување 
на општествениот живот, да развива и промовира деј-
ности во областа на толеранцијата и соработката, да 
развива проекти за млади во градот и околината, да ко-
ристи нови и современи методи при вршење на обра-
зовни, едукативни и рекреативни активности, да ги раз-
вива и унапредува  цивилното општество, да го развива 
и унапредува меѓуетничките односи во Р.М. и друго. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Кичево и нејзината околина. Лице овластено за 
застапување и претставување на здружението е Кујтим 
Ибраими од с. Колибари, Кичево. 
Здружението се стекнува во својство на правно ли-

це сметано од 14.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ. бр. 8/02. (14140) 

___________ 
 
Врз основа на член 50 од Законот за здруженија на 

граѓани и фондации се запишува разрешувањето на ли-
цето Ѓорѓе Попов од должноста директор и овластен 
застапник на фондацијата �Центар за локален развој-
Гевгелија� од Гевгелија, ул. �Маршал Тито� бр. 60. 
За нов директор и застапник на фондацијата �Цен-

тар за локален развој-Гевгелија� од Гевгелија, се име-
нува лицето Борка Караниколова. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Ф. бр. 1/2001. 
                                                      (14141)                        

___________  
Се запишува во регистарот на  Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 19/2002, здружение на гра-
ѓани со име Еколошко Друштво Турново - с. Турново 
кое е основано заради унапредување и заштита на жи-
вотната средина. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Босилово и РМ, неговото седиште се наоѓа во с. 
Турново. 
Од Основниот сув во Струмица, ЗГФ. бр. 18/2002. 
                                                                             (14142) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на  Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 17/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение на трговци и стопанственици - 
Струмица кое е основано заради спречување и елими-
нирање на нелојална конкуренција. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и  РМ, неговото седиште се наоѓа во 
Струмица, ул. �Благој Мучето� бб. 
Од Основниот сув во Струмица, ЗГФ. бр. 17/2002. 
                                                                             (14143) 

___________ 
 
Во судскиот регистар на Здружение на граѓани и фон-

дации врз основа на член 52 од Законот за Здруженија на 
граѓани и фондации, се брише и престанува да постои здру-
жение на граѓани со име �Астраион� - Струмица, кое беше 
регистрирано под ЗГФ. бр. 1/2002година. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 1/2002. 
                                                                             (14144) 

___________ 
 
Барањето на предлагачот Еколошко друштво �ЕКО 

ОАЗА�, за негово усогласување со одредбите на Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува 
како основано. 
Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-

нието на граѓани Еколошко друштво �ЕКО ОАЗА�, од 
Скопје, со својство на правно лице од 27.01.1997 годи-
на се во согласност со Законот за здруженија на граѓа-
ни и фондации.  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1300, 
се запишува здружението на граѓани Еколошко друш-
тво �ЕКО ОАЗА�, со седиште во Скопје, ул. �Иво Лола 
Рибар� бр. 149/3. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Моне Трендафилов од 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 487/99. 
                                                                             (14145) 

___________  
Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 

114, се запишува подружница во Република Македонија 

на странската хуманитарна фондација Холандија-Македо-
нија, со седиште во Мастрих-Кралство Холандија. 
Седиштето на подружницата на странската хуманитар-

на фондација Холандија - Македонија, во Република Маке-
донија е во Скопје, ул. �Партизански Одреди� бр. 123/20. 
Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 

на странската хуманитарна фондација Холандија - Ма-
кедонија, е г-дин Зоран Цветковски - македонски др-
жавјанин. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската хуманитарна фондација Холандија - Македонија 
се однесува на пружање на хуманитарна помош во до-
говор со Министерството за образование и Министерс-
твото за здравство на Република Македонија за помош 
на сиромашни, болници, училишта, установи и меди-
цински центри во Република Македонија, информира-
ње и мобилизирање на владини, хуманитарни и др. ор-
ганизации за проблемите и потребите на развој на зем-
јите жртви на војни и природни непогоди. 
Подружницата на странската хуманитарна фондација 

Холандија - Македонија, стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 13.05.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 15/01. 
                                                                             (14146) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 17/2002, се за-
пишува здружението на пчелари �Шар� Гостивар, со се-
диште на ул. �Беличица� бр. 123, во Гостивар, а го заста-
пува неговиот претседател Симоски Трипун с. Лешница. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување, помагање и синхронизирано 
организирање на развојот на пчеларството, спроведува-
ње на правилна селекција со попродуктивни и поотпор-
ни раси на пчели, организирање на предавање, семинари 
и курсеви за достигнување во одгледување на пчелите, 
производство на матици, пчелни производи и друго. 

Oд Основниот суд во Гостивар, ЗГ. бр. 19/2002. 
                                                                             (14419) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ  
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 72/2002 

од 14.05.2002 година над Друштвото за угостителство, тр-
говија на големо и мало и услуги �Ла плата� Љупчо и дру-
ги ДОО Битола, ул. �Ј. Јосифовски� бб, со дејност тргови-
ја и жиро сметка 40300-601-78688 при ЗПП-Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (14001) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 

111/2001 од 19.10.2001 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот ПОС �РАДОВИШКА ТРГОВИЈА� 
Радовиш, со седиште во Радовиш, со жиро сметка бр. 
41310-601-10719 што се води при ЗПП Филијала Стру-
мица Експозитура Радовиш. 
За стечаен судија се определува судиката Викторија 

Кировска, судика на Основниот суд во Струмица, член 
на Стечајниот совет. 
За стечаен управик се определува Поцев Добрин од 

Радовиш.  
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на решението во �Службен вес-
ник на РМ�, да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник на адреса: ПОС �РАДОВИШКА ТР-
ГОВИЈА� Радовиш, со седиште во Радовиш. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 

пријават своите разлачни права на подвижни предмети и 
права на должникот, како и доверителите кои имаат раз-
лачни права на недвижности кај должникот, кои не се за-
пишани во јавните книги, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на решението во �Службен весник на РМ�. 
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Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверителите за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собранието на доверители, на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник, доверите-
лите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката, 
која ќе се одржи на ден 03.06.2002 година во 11,00 ча-
сот, во Основниот суд во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14023)            

Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 
54/2001 од 16.04.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за трговија-Цветано-
ски Руме �Румекс� увоз-извоз, с. Песочани, Белчишта 
ДООЕЛ и истата нема да се спроведува, па се заклучу-
ва поради немање на имот на должникот. ___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 16/2002 од 23.04.2002 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПП �Цвет Најт� 
ДОО Неготино, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 13, но истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (14045) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение 

Ст. бр. 28/2002 од 26.04.2002 година е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ТП �Сокол� Горан Трајче 
Соколов Кавадарци, ул. �Пионерска� бр. 19, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (14046) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 32/2002 од 23.04.2002 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ТП �Ивот-
ранс� с. Пепелиште-Неготино, но истата не се спрове-
дува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (14047) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 33/2002 од 23.04.2002 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ППТУ �Ба-
ни Компани� експорт-импорт Неготино, ул. �Борис 
Кидриќ� бр. 18, но истата не се спроведува поради не-
мање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (14048) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 34/2002 од 18.04.2002 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ДОО �Лид 
Промет� Лидија ДООЕЛ Неготино, ул. �Владо Арсов 
Шпанац�, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (14049) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 35/2002 од 10.05.2002 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТТ �Лек 
Ексклузив� ЦО експорт-импорт Неготино, ул. �Мар-
шал Тито� бб, но истата не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (14050) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 37/2002 од 15.05.2002 година се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ТД �Ва 
Пром� Менча ДООЕЛ Кавадарци, ул. �ЈНА� бр. 104/5, 
но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (14051) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

284/2001 од 08.02.2002 година над ТП за трговија на ма-
ло со текстилни производи Лидија Благоја Градерска 
�Бордо� Битола, ул. �Партизанска� бр. 34/4, со дејност 

трговија и жиро сметка 40300-601-54976 при ЗПП-Бито-
ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (14052) 

___________ 
 

Од Основниот суд во Охрид.                       (14053) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 16/2002 

од 03.04.2002 година над Друштвото за производство, тр-
говија и услуги �ТУША-КОМЕРЦ� Селвер и Зани ДОО 
увоз-извоз с. Желино, со жиро сметка 41500-601-17153 и 
регистарска влошка бр. 02019629-03-03-000, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                       (14054) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 170/2002 од 15.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и трговија �ЗО-ИМПЕКС� Јане и др. 
ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. �Ѓорѓи Капчев� бр. 
9/2, со жиро сметка бр. 40100-601-197457 и број на ре-
гистарска влошка 02021511?-3-03-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство и трговија �ЗО-ИМПЕКС� 
Јане и др. ДОО увоз-извоз, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14062) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 186/2001 од 17.05.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Акционерско 
трговско друштво ТЕХНИКА, со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 36, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
20694 Агенција за блокирани сметки со регистарска 
влошка 02030330-4-09-000. 
За стечаен управник се определува Зоран Стојанкиќ 

од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 1/4-13. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот), во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители, на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката(из-
вештајно рочиште), на 03.07.2002 година во 13,00 ча-
сот, во соба 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14063) 

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

шение II. Ст. бр. 117/2002 од 16.05.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
на стоки на големо и мало и надворешна трговија �СИ-
ПРОМ� ц.о. Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� 
бр. 76/51, со жиро сметка бр. 40100-601-155150 и регис-
тарска влошка 1-21011-0-0-0 при регистарот на Основни-
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от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет на стоки на големо и мало и надворешна трго-
вија �СИ-ПРОМ� ц.о. Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (14076) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

119/2002 од 17.05.2002 година над ДООЕЛ �Три Ружи� 
Ресен, ул. �Јосиф Јосифовски� бр. 145, со дејност угос-
тителство, со жиро сметка 40310-601-21121 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (14427) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

110/2002 од 17.05.2002 година над ДООЕЛ �Авто шоп� 
Битола, ул. �И. Милутиновиќ� бр. 37/44, со дејност тр-
говија, со жиро сметка 500-000000000736-50 при Сто-
панска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (14428) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 118/2002 

од 14.05.2002 година над ПП �Интернационал Трејд� Бито-
ла, ул. �25-та� бр. 10, со дејност трговија, со жиро сметка 
40300-601-65555 при ЗПП-филијала Битола, отвори стечај-
на постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (14429) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 16/2000 од 16.02.2000 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот МК Астибо АД Штип. 
За стечаен управник се именува Нада Цветановска 

од Штип, ул. �5-та партиска конференција� бр. 5/5, 
дипломиран економист. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на  РМ� и на огласната табла на судот да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикува доверителот во рок од 15 дена од исте-

кот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот 
за отворање на стечајната постапка во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават своите разлачни права: 

- На подвижни предмети и права на должникот. 
- На недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кој 

постои разлачно право, на имотот и основот на засно-
вањето на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите, на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите се закажува на ден 11.06.2002 го-
дина во 10 часот во соба бр. 6, во зградата на овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14096) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 11/01 од 16.05.2002 година, се отвора стечајна 
постапка над ДОО Млин Штип. 
Се повикуваат доверителите во рок од 8 дена од исте-

кот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот во 

�Службен весник на  РМ� и на огласната табла на судот да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни пра-

ва во рок од 8 дена од истекот на осмиот ден од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се означи предметот на кој 

постои разлачно право, начинот и основата на заснова-
ње на правото како и обезбеденото побарување. 
Дополнително испитно рочиште за испитување и утвр-

дување на пријавените побарувања ќе се одржи на 
6.06.2002 во 10 часот во соба бр. 6 во Основниот суд во 
Штип. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги намират без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14136) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 13/2001 од 18.03.2002 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот ДОО Лозарство, с. Таринци. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на  РМ� и на огласната таб-
ла на судот да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник во согласност со одредбите од Зако-
нот за стечај. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачно 

право во рок од 15 дена од истекот на 8 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ� да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 
Во пријавата мора да се означи предметот на кој 

постои разлачно право, начинот и основата на заснова-
ње на правото како и обезбеденото побарување. 
Дополнително испитно рочиште за испитување и 

утврдување на пријавените побарувања ќе се одржи на 
3.06.2002 во 10 часот во соба бр. 6 во Основниот суд во 
Штип. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги намират без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14137) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 3/02 од 15.05.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУ �КГС� 
извоз-увоз п.о. Струмица, со жиро сметка бр. 41300-
601-51820 што се води при Агенцијата за блокирани 
сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот заради што 
и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14123) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 55/02 од 15.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Александра Бојанчо Патарова Т.П. Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-77878 што се води при 
Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
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По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14124) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 22/02 од 15.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги Буки-Промет ДООЕЛ 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-75483 што се 
води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14125) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 59/02 од 13.05.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ДТТУ Стони ДООЕЛ 
Струмица, со жиро сметка бр. 200000022969010 што се во-
ди при Стопанска банка АД Скопје, Филијала Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14127) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 

22/2002 од 13.05.2002 година, над Производното, тр-
говско услужно претпријатие на големо и мало �ЛИ-
КОМ� увоз-извоз ЦО с. Камењане со жиро сметка 
41500-601-37394 и регистарска влошка 1-49441-0-0-0, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (14128) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 27/2002 од 15.05.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Градежно, 
транспортно, проектантско, производно и трговско 
друштво МЕГА-ПРОЕКТ Ајрадин и др. ДОО увоз-из-
воз од Гостивар, но истата не се спроведува поради не-
мање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува.  
Од Основниот суд во Гостивар.                      (14130) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 38/2002 од 15.05.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за угостителство, производство, трговија и туризам 
�Имаге� ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворена-
та стечајна постапка над должникот се заклучува.  
Од Основниот суд во Гостивар.                      (14131) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 29/2002 од 15.05.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги �ФАТМИР КОМЕРЦ� 
експорт-импорт од с. Падалиште-Гостиварско, но истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува.  
Од Основниот суд во Гостивар.                      (14132) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
37/2000 од 13.05.2002 година, ја заклучи стечајната 
постапка према должникот �КЛАНЕКС� ДОО со ПО 
Прилеп, отворена со решение Ст. бр. 37/2000 од 
4.07.2000 година. 
Заклучувањето на стечајната постапка е согласно 

член 276 од Законот за стечај, а правно дејство започ-
нува да произведува од 13.05.2002 година. 
Должникот го стекнува правото непречено да рас-

полага со имотот што влегува во стечајната маса, вед-
наш по заклучувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14134) 

_______________________________________________ 
 

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

Трег. бр. 2584/2002 од 16.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035787?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот  со работа на Друштво-
то за производство и трговија МИМИ-ТРЕИД ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, бул. �Партизански Одреди� бр. 
151, блок 3, локал 11. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за производство и трговија МИМИ-
ТРЕИД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. �Парти-
зански Одреди� бр. 151, блок 3, локал 11. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
                                                                            (13574) 

__________ 
 

Ликвидаторот Гаврил Радомир Кочо од Скопје, ул. 
�Сава Ковачевиќ� бр. 47/4-27, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието П. Трег. бр. 1707/2002, објавува дека Друштвото 
за производство, проектирање, инжинеринг и услуги 
МОТОИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз Гаврил Радомир ДО-
ОЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-148107 
отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.          (13779) 

__________ 
 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието П. Трег. бр. 2238/2002, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги на големо и мало ГЕ-
НИКОМ Георге и Николај ДОО експорт-импорт Скоп-
је, со број на жиро сметка 40100-601-412767 отворена 
при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока, а најдоцна 
во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (13785) 

__________ 
 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието П. Трег. бр. 3204/2001 објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЗЛАТОМИР Златко 
ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 
300000000798249 КБ, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (13787) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 92/02 од 26.03.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие �ТРГОМАТЕКС� ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. ��Владимир Комаров� бр. 25/II-
20, со жиро сметка 40100-601-158264. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 72/2а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�  до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (13879) 

__________ 
 

Ликвидаторот Александар Блажески од Скопје, бул. 
�АВНОЈ� бр. 104/3-10, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 
1023/02, објавува дека Друштвото за производство, промет, 
посредување и услуги МОТИС Петре и др. ДОО експорт-
импорт, со број на жиро сметка 300000001009903, отворена 
при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (13981) 

___________ 
 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решението П. Трег. бр. 3487/01 објавува дека Друштвото за 
промет на големо и мало ЕДО-КОМ увоз-извоз Хана ДОО-
ЕЛ и со број на жиро сметка 300000001088376, отворена 
при Комерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.           (14040) 

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

Трег. бр. 2640/2002 од 29.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02015996?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за деловни услуги и трговија БИГО Бојан и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, бул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 24, мезанин, влез 1,  локал 7. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Пандора 

Кимова Џаџу. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2640/2002.                            (14098) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2871/2002 од 9.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02025527?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги СМАИЛКОВИК ТРАНС 
2000 Есад ДООЕЛ увоз-извоз с. Батинци, Студеничани. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Мирко 

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

2871/2002.                            (14099) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2850/2002 од 9.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02031201?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на ликвидатор и престанок со ра-

бота на Друштвото за производство, трговија, проекти-
рање и услуги УРБС Весна ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, 
ул. �Илинденска� бр. 87. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, трговија, проектирање и 
услуги УРБС Весна ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. 
�Илинденска� бр. 87. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2850/2002.                            (14100) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2616/2002 од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02002461?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на При-
ватната здравствена организација ординација по општа 
медицина УРГЕНТА С Самир Хаџиабдули ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Џон Кенеди� бр. 5/12-1. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Нурковиќ 

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

2616/2002.                            (14101) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2810/2002 од 22.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02018198?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за промет и услуги МАРТИ Ристо ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. �Црногорска� бр. 63-а, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Ѓорѓиоски Ристо. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2810/2002.                            (14102) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 91/02 од 

16.05.2002 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија Педа комерц увоз-извоз 
Штип и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14147) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 23/01 од 

16.05.2002 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство, трговија и услуги во 
приватна сопственост �Орка комерц� експорт-импорт Св. 
Николе и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14148) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Дамески од Скопје, ул. �Јуриј 

Гагарин� бр. 35/15, запишан во трговскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег. бр. 1651/2002 од 22.03.2002 година, објавува дека 
Друштвото за услуги, трговија и производство ПАН-
ТА-АРТ Панче ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје со се-
диште на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 51/25 со жиро сметка 
бр. 40120-601-441012 при Агенцијата за блокирани 
сметки е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ" Скопје  до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (14121) 

___________ 
 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. �Џон 

Кенеди� бр. 5/Б/22, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
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бр. 2616/02, објавува дека Друштвото Приватно здравс-
твена организација ординација по општа медицина УР-
ГЕНТА С Самир Хаџиабдули ДООЕЛ Скопје, со бр. на 
жиро сметка 300000000713374 отворена при Комерци-
јална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од објавувањето од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (14122) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 738530/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Арслани Абдисељам, с. Порој, Тетово.                (14139) 
Пасош бр. 700647/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Љубица Тасиќ, ул. "В. Комаров" бр. 20/7, Скопје. 

                                                                    (14153) 
Пасош бр. 1441768 издаден од СВР-Куманово на име 
Куртиши Сељами, с. Отља, Куманово.                 (14199) 
Пасош бр. 1007147 на име Сулимани Зумбуле, ул. "И. 
Л. Рибар" бр. 124, Штип.                                     (14268) 
Пасош бр. 0804082 на име Јован Трошевски, с. Сми-
лево, Демир Хисар.                                     (14269) 
Пасош бр. 1080096 на име Османовски Султан, ул. "Ј. 
Пиперката" бр. 1-А, Битола.                      (14270) 
Пасош бр. 1503010/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Лазаревски Сашо, ул. 11 Октомври бр. 68, Ку-
маново.                                                                   (14272) 
Пасош бр. 1051035 издаден од УВР-Струмица на име 
Бурназов Митко, ул. "Маршал Тито" бр.58, Струмица.
                                                                   (14292) 
Пасош бр. 1395527 издаден од УВР-Скопје на име 
Ѓуреци Бедри, ул. "3" бр. 26, с. Рашче,Скопје.      14380 
Пасош бр. 1412276 на име Лимани Раиф, Дебар. 
                                                                               (13036) 
Пасош бр. 1270381 на име Таше Николовски, ул. "Ве-
ра Циривири" бр. 9, Битола.                                    (9765) 
Пасош бр. 932131/96 издаден од УВР-Скопје на име 
Речи Хана, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 67, Скопје.       (14434) 
Пасош бр. 1326510/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Никшиќ Имер, ул."Струмичка" бр. 10/1-2, Скопје. 

                                                                    (14441) 
Пасош бр. 1041879 издаден од СВР-Тетово на име 
Локмани Беким, с. Шипковица, Тетово.       (14449) 
Пасош бр. 1042038/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Алили Белул, с. Лавце, Тетово.                       (14456) 
Пасош бр. 265105/94 на име Саити Идајет, с. Лопате, 
Куманово.                                                     (14472) 
Пасош бр. 282443/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Серафимовски Ристо, ул."11 Октомври" бр. 24/3-2, 
Скопје.                                                                    (14476) 
Пасош бр. 1524674/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Ејуп Нумановиќ, ул."Антон Попов" бр.34, Скопје.  

                                                                   (14479) 
Пасош бр. 1399791 издаден од УВР-Скопје на име 
Денковски Тони, ул. "Жегљане" бр. 24-а, Скопје. 

                                                                    (14480) 
Пасош бр. 1063715 издаден од УВР-Куманово на име 
Синани Ќамил, с. Гошинце, Куманово.                (14481) 
Пасош бр. 1271188 на име Хајредини Мухамер, с. Не-
готино, Гостивар.                                                      (8637) 
Пасош бр. 0689904 издаден од УВР-Делчево на име 
Митревски Денчо, с. Ќосевица, Делчево.               13316 
Пасош бр. 1705275/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Бафтијари Мујдин, с. Желино, Тетово.               (14494) 
Дипломатски пасош Д 0002183 издаден од Минис-
терство за надворешни работи-Скопје на име Бесник 
Фетаи, Скопје.                                                    (14497) 
Пасош бр. 1037218/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабани Гајур, с. Ласкарци, Скопје.       (14500) 

Пасош бр. 1605175/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Колевска Анастасија, ул. "Коперникова"бр.2-б, Скопје.
                                                                   (14505) 
Пасош бр. 700871/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Максут Дејан, ул. "Метохиска" бр. 63, Скопје.   (14506) 
Пасош бр. 1279436 на име Алберт Демировски, ул. 

"Средорек" бр. 34, Куманово.                      (14523) 
Пасош бр. 0619714 на име Ризоски Миле, ул. Ц. Ко-
њарец" бр. 99, Прилеп.                                     (14524) 
Пасош бр. 1488288 на име Лимани Илир, ул. "Ј. Сан-
дански" бр. 12, Кичево.                                      (14525) 
Пасош бр. 1245941/99 на име Амедовски Билент, ул. 

"Н. Бег" бр. 24, Ресен.                                      (14527) 
Пасош бр. 1651339 на име Љатифи Африм, ул. "Мла-
ден Стојановиќ" бр. 4, Куманово.                       (14529) 
Пасош бр. 1587872 на име Пашов Реџеп, с. Дорфу-
лија, Св. Николе.                                                     (14530) 
Пасош бр. 1489690 на име Бибоски Мендрим, Струга.

                                                                    (14533) 
Пасош бр. 649025 издаден од УВР-Струмица на име 
Ѓоко Ѓорѓиев, с. Сачево бр. 70, Струмица.             14539 
Пасош бр. 1258546 издаден од УВР-Тетово на име 
Изаири Гази, с. Новаке, Тетово.                      (14554) 
Пасош бр. 099369 на име Зорниќ Исмаил, с. Житоше, 
Крушево. 
Пасош бр. 1553385 издаден од УВР-Струмица на име 
Трајков Душко, ул. "Крушевска Република" бр. 215, 
Струмица. 
Пасош бр. 633632/95 на име Шабани Џемал, с. Лип-
ково, Куманово. 
Чек од тековна сметка бр. 12789-24 со бр. 9900079-2-

35 издаден од Македонска банка АД-Скопје на име 
Љубица Георгијевски - Исмаил, Скопје.              (14166) 
Чекови од тековна сметка бр. 70423 со бр. 5086062, 

5086066, 5086067 и бр. 1703857 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Димулковска Велика, 
Скопје.                                                                    (14477) 
Чекови од тековна сметка бр. 12498-37 од бр. 0000-

03604802 до бр. 000003604809 издадени од КИБ-Кума-
ново на име Станковска Виолета, ул. "Доне Божинов" 
бр. 7/22, Куманово.                                      (14507) 
Работна книшка на име Љубица Тасиќ, Скопје. 
                                                                   (14154) 
Работна книшка на име Сречко Пирковски, Скопје.    

                                                                 (14167) 
Работна книшка на име Тодороска Наташа, При-леп.

                                                                    (14216) 
Работна книшка на име Јадранка Костадинова, Ра-
довиш.                                                                    (14228) 
Работна книшка на име Ѓузида Хаљиљи, Скопје. 
                                                                    (14273) 
Работна книшка на име Симоновски Никола, Скопје.

                                                                    (14288) 
Работна книшка на име Веџи Белули, с. Сарај, Ско-
пје.                                                                    (14386) 
Работна книшка на име Наумов Александар, Скопје.

                                                                    (14431) 
Работна книшка на име Зендели Миљазим, Кумано-
во.                                                                    (14438) 
Работна книшка на име Врангалоски Драган, Скопје.      

                                                                    (14443) 
Работна книшка на име Илиоски Александар, Скопје.

                                                                    (14482) 
Работна книшка на име Алексоска Сузана, Скопје.   

                                                                 (14483) 
Работна книшка на име Пецова Светлана, Скопје. 
                                                                    (14499) 
Работна книшка на име Димишковски Роберт, Скоп-
је.                                                                    (14504) 
Работна книшка на име Наумовски Цане, Битола. 
                                                                    (14508) 
Работна книшка на име Стоименов Митко, Радовиш.

                                                                    (14515) 
Работна книшка на име Галетанова Павлина, Велес.

                                                                   (14516) 
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Работна книшка на име Димов Јорданчо, Велес. 
                                                                   (14518) 
Работна книшка на име Башовски Дончо, Битола. 
                                                                    (14519) 
Работна книшка на име Димитров Слаѓан, с. Стајков-
ци, Скопје.                                                    (14536) 
Работна книшка на име Саша Блашко, Скопје. 
                                                                   (14545) 
Работна книшка на име Бајрами Бедри, Скопје. 
                                                                   (14546) 
Работна книшка на име Амеди Бајрам, Скопје. 
                                                                    (14547) 
Воена книшка на име Нисов Горан, Кочани. 14188 
Воена книшка на име Петров Констадин, Радо-виш.

                                                                   (14444) 
Воена книшка на име Дејан Трајковски, Скопје. 
                                                                   (14498) 
Воена книшка на име Гоце Стојан Кузев, Скопје. 
                                                                    (14555) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Пе-
тар Здравковски Пенко" Скопје на име Реџеп Агуши, 
Скопје.                                                                    (14164) 
Свидетелство на име Ќевсер Сулимани, Кумано-во.

                                                                    (14192) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Демировиќ 
Гордана, Куманово.                                     (14194) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фејзулахи 
Лумније, Куманово.                                     (14197) 
Свидетелство за 8 одделение на име Томе Трајчевски, 
Св. Николе.                                                     (14202) 
Свидетелство за 2-ра година на име Цветкова Кате-
рина, Штип.                                                    (14204) 
Свидетелство за 8 одделение на име Петров Димчо, 
Радовиш.                                                     (14206) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Османоски 
Енис, Струга.                                                     (14218) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Демишоска 
Фатима, Струга.                                                     (14220) 
Свидетелство за 8 одделение на име Иљази Саније, 
Тетово.                                                                    (14223) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Стојанова 
Марија, Тетово.                                                     (14224) 
Свидетелство за 8 одделение на име Бејтула Зибери, 
Тетово.                                                                    (14225) 
Свидетелство за 2-ра година издадено од "Зеф Љуш 
Марку"-Скопје на име Сара Рамадани, Скопје.   (14388) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Ива-
новска Ирена, Скопје.                                      (14391) 
Свидетелство за 3-та година издадено од ЕМУЦ "Ни-
кола Тесла" Скопје на име Арсиовски Драган, Скопје.
                                                                    (14432) 
Свидетелство на име Фатмир Емрули, Тетово. 
                                                                    (14435) 
Свидетелство на име Дивна Андоновска, Кратово.    

                                                                 (14436) 
Свидетелство на име Сунца Илиевска, Куманово. 
                                                                    (14437) 
Свидетелство на име Велинов Игор,Виница.      14439 
Свидетелство на име Дарјан Мицевски, Кочани. 
                                                                    (14440) 
Свидетелство на име Тони Божинов, Радовиш. 
                                                                    (14442) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "П. 
Даскалот" на име Дамческа Весна, Прилеп.        (14445) 
Свидетелство на име Симјановски Стевче, Битола.  

                                                                  (14446) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Живкоски 
Дарко, Мак. Брод.                                     (14447) 
Свидетелство на име Али Имерзеди,Тетово.      14448 
Свидетелство за 6 одделение на име Ибиши Џелал, 
Тетово.                                                                    (14453) 
Свидетелство на име Муртезани Шефајет, Тетово.   

                                                                  (14454) 

Свидетелство на име Абдулаи Шемсије, Тетово. 
                                                                    (14457) 
Свидетелство на име Мислими Мухамед, Тетово. 
                                                                   (14459) 
Свидетелство на име Исмаили Хисен, Тетово. 
                                                                    (14460) 
Свидетелство на име Цветановска Сања, Тетово. 
                                                                    (14461) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мерита Ну-
хи, Тетово.                                                    (14462) 
Свидетелство на име Кумришах Рамани, Тетово. 
                                                                   (14463) 
Свидетелство на име Аднан Арслани,Тетово.14464 
Свидетелство на име Ибраими Фатмире, Тетово. 
                                                                    (14465) 
Свидетелство за 2-ра година на име Теута Махиу, 
Скопје.                                                                   (14466) 
Свидетелство на име Муслиу Линдита, Тетово. 
                                                                   (14467) 
Свидетелство за 3 година издадено од гимназија "Ј. Б. 
Тито" Скопје на име Давчевска Христина, Скопје.  

                                                                   (14468) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Бошко 
Буха" с. Глумово - Скопје на име Муамеди Фуад, 
Скопје.                                                                    (14475) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Сулимани 
Исмаил, Куманово.                                     (14509) 
Свидетелство за 1-ва година на име Димковски Го-
ран, Куманово.                                                     (14510) 
Свидетелство за 5 и 6 одделение на име Костадинов-
ски Александар, Куманово.                      (14512) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Разие Раџеп, 
Штип.                                                                    (14513) 
Свидетелство за 4 одделение на име Селман Раџеп, 
Штип.                                                                    (14514) 
Свидетелство на име Рушитоски Руждија, Мак. Брод.

                                                                   (14520) 
Свидетелство на име Незири Адељина, Тетово. 
                                                                    (14521) 
Свидетелство за 8 одделение на име Валтон Касами, 
Тетово.                                                                    (14522) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназија "Зеф 
Љуш Марку" Скопје на име Бериша Бурим, Скопје.  

                                                                   (14537) 
Свидетелства од 1 и 2 година издадени од "Ј. Б. Тито" 
и 3 година издадено од "Панче Арсовски" издаден од  
на име Чокрева Рита, Скопје.                       (14559) 
Диплома издадена од Економски Факултет-Скопје на 
име Дуни Стефан Вера, Струга.                       (14450) 
Диплома издадена од средно училиште "Панче Ар-
совски" на име Омеровиќ Фадиљ, Скопје.          (14550) 
Здравствена книшка на име Костова Марика, Велес. 

                                                                           (14214) 
Здравствена книшка на име Бекироски Ерол, Круше-
во.                                                                    (14215) 
Здравствена книшка на име Љуткова Славјанка, Ве-
лес.                                                                    (14517) 
Даночна картичка бр. 5030993129768 издадена од 
Управа за приходи на име Ѓорѓи Поленак-адвокат, 
Скопје.                                                                    (14232) 
Даночна картичка бр. 4007992105428 издадена од 
Управа за приходи на име "ГРАЦИЈА" Младен ДО-
ОЕЛ, Скопје.                                                     (14271) 
Даночна картичка бр. 4030992132990 издадена од 
Управа за приходи на име "ДАКА КАРПОШ", Скопје.
                                                                    (14383) 
Даночна картичка бр. 4030992205599 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ТД "Дана", Скопје. 

                                                                               (14430) 
Даночна картичка бр. 4030993229572 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Соника, Скопје. 

                                                                    (14452) 
Даночна картичка бр. 0041754 издадена од Управа за 
приходи на име Василев Марјан, ул. "Јанко Цветинов" 
бр. 27/5, Струмица.                                                 (13864) 
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Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Естатиев Влатко, Кратово.                       (14528) 
Даночна картичка бр. 4030995352053 издадена од 
Управа за приходи на име Македонска карате феде-
рација, Скопје.                                                     (14544) 
Решение бр. 0705-6942/2 издадено од Министерство 
за економија на РМ на име ДППТПП "АГРОКОМ-
ПАНИ" Илија ДООЕЛ, Кочани.                            (14484) 
Решение за компензациски работи бр. 0821/1427 од 

21.03.2000 година издадено од Министерство за Еко-
номија на име ИНКОМА ДОО Скопје.                (12853) 
_
 
______________________________________________ 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОС ОВНАТА ГЛАВНИЦА Н
 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е пос-
тапка за намерувано намалување на основната главни-
ца на Друштвото за производство, промет и услуги 
СТАРТ Марија и други ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. �Мито Хаџивасилев-Јасмин� бр. 50 за износ од 
6.321.500,00 денари. 
Се повикуваат сите доверители што имаат побару-

вања спрема друштвото, истите да ги пријават во рок 
од 90 дена од денот на објавувањето на огласот. 
На доверителите кои своите побарувања ќе ги при-

јават во рок од 90 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот, друштвото ќе им ги исплати (намири) сите поба-
рувања односно ќе им даде гаранција за намирување на 
тие побарувања. 
Доверителите кои нема да ги пријават своите поба-

рувања, како и доверителите кои нема да побараат ис-
плата или гаранција во рок од 90 дена од денот на обја-
вувањето на огласот ќе се смета дека се согласни со на-
меруваното намалување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.            (14126) 

_______________________________________________ 
 

Врз основа на член 622 од ЗТД управителите на 
Друштвото за производство и трговија, увоз-извоз АЛ-
СИП Анета и други ДОО и Друштвото за производ-
ство, трговија, експорт -импорт КОПЛАН Анета 
ДООЕЛ, го составија овој 

 
П Л А Н 

ЗА СПОЈУВАЊЕ ОДНОСНО ПРИПОЈУВАЊЕ НА 
ДРУШТВОТО КОН ДРУГО ДРУШТВО 

 
Член 1 

Учесниците на планот се: 
1. Друштвото за производство и трговија, увоз-извоз 
АЛСИП Анета и други ДОО со седиште во Скопје, на 
ул. "Гогољ" бр. 3, кое се припојува кон вториот учес-
ник и престанува да постои и  

2. Друштвото за производство, трговија експорт - им-
порт КОПЛАН Анета ДООЕЛ со седиште во Скопје, на 
ул. "Славејко Арсов" бр. 70-а, кон кое се припојува 
првиот учесник.  

Член 2 
Намерата за спојување, односно припојување на пр-
виот учесник кон вториот учесник е заради постигну-
вање на поголеми резултати во работењето, зголемува-
ње на имотот на друштвато, намалување на трошоците 
на друштвота кои се прават секој месец околу одр-
жувањето на седиштата на двете друштва, сметко-
водствените трошоци и слично. 
Целта на припојувањето е друштвата да работат како 
едно друштво со пренесување на имотот од едно во 
друго друштво, со што друштвото кое ќе остане, ќе ис-
тапува во правниот промет со трети лица како друштво 
со поголем имот, со поголем број деловни потфати и 
поголем број деловни соработници. 
Условите за спојување се да Друштвото АЛСИП 
ДОО се припои кон другиот учесник и престане како 

такво да постои, а својот имот во целост го пренесе на 
друштвото КОПЛАН ДООЕЛ кон кое се припојува.  

Член 3 
Вредноста на вкупната актива на Друштвото АЛСИП 
ДОО која се пренесува на друштвото КОПЛАН 
ДООЕЛ изнесува 15.333.778,00 денари, а вкупната па-
сива изнесува 15.333.773,00 енари. д 

Член 4 
Со денот на донесувањето на судското решение за 
припојување, а со тоа и за престанок на друштвото АЛ-
СИП ДОО, сметководствените операции во друштвата 
учесници ќе се сметаат за извршени, имотот на 
друштвото АЛСИП ќе се смета за пренесен во друшт-
вото КОПЛАН, содружничките права и обврски на 
содружниците во друштвото АЛСИП ДОО прес-
тануваат да постојат како такви, правниот субјекти-
витет на друштвото АЛСИП ДОО Скопје, престанува, 
постои само правниот субјективитет на друшт-вото 
КОПЛАН ДООЕЛ Скопје. Сите права и обврски на 
друштвото АЛСИП ДОО Скопје, се пренесуваат на 
друштвото КОПЛАН ДООЕЛ Скопје. 
Со денот на донесувањето на судското решение за 
припојување ќе бидат запрени пресметките на друшт-
вото АЛСИП ДОО Скопје.  

Член 5 
Планот за спојување, односно припојување ќе се дос-
тави до регистарскиот суд во Скопје и ќе се објави во 
"Службен весник на РМ" најдоцна еден месец пред 
одржување на Собранието на кое ќе се одлучува за 
спојувањето.  

Член 6 
Управителите на друштвата учесници на овој план ќе 
достават изјава пред регистарскиот суд за преземените 
дејствија во врска со ова спојување односно при-по-
јување, во согласност со одредбите од Законот за 
трговските друштва.  

                                         1 . За АЛСИП ДОО                                
                                         Анета Димова - Спасовска  
                                          2. За КОПЛАН ДООЕЛ 
                                          Анета Димова - Спасовска 

________________________ ______________________ _ 
Ј А В Н И    П О В И Ц И  

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - 
пречистен текст (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/80 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: леб, бурек, еклери и кроф-

ни по Список бр. 1. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Законот за јавни набавки-пречистен текст. 
5. Бараните производи од Списокот бр. 1 во целост 

треба да ги исполнуваат условите предвидени во Пра-
вилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекар-
ските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 53/83 и 57/88), како и ва-
жечката рецептура дадена во Списокот бр. 1, кој може 
да се види и добие во Министерството за одбрана, ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје соба 710 во времето од 
11,00 до 13,00 часот секој работен ден. 
Испораката на бараните производи е сукцесивна по 

барање на крајните корисници во гарнизон Скопје. 
Можност за поделба на набавката по вид на производ. 
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II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е прес-

метан и искажан во цената, 
- начин на плаќање, 
-
 
 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 не постари од шест 
месеци и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи, 

- капацитет на дневно производство по видови на 
производи и стручен кадар со кој располага, 

- гаранција во вид на депонирани средства или бан-
карска гаранција на износ од 10% од вкупната вредност 
на набавката, согласно член 58 од Законот за јавни на-
бавки-пречистен текст. 

 
IV. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- техничко-технолошки можности за  
производство - испорака и квалитет  50 бодови, 
- цена     35 бодови, 
- начин и услови на плаќање   10 бодови, 
-
 
 рок на испорака      5 бодови. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки-пречистен текст и таа се дос-
тавува во еден оригинален примерок, што треба да би-
де потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот на адреса: Министерство за одбрана, ул. �Орце 
Николов� бб, - Скопје, најдоцна до 12.06.2002 година 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки на 
лице место, на денот на јавното отворање. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

14.06.2002 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои не се во соглас-
ност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да 
се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/28 23 84.                              
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 16 и член 35 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002) (пре-
чистен текст), Комисијата за јавни набавки на опрема, 
стоки, вршење услуги, материјални права, и за инвес-
тиции во градежни работи во Министерството за обра-
зование и наукa, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/02 
ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА 
ПРЕТХОДНО  УТВРДУВАЊЕ  НА  ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател: Министерство за образование и нау-

ки, ул. �Димитрија Чуповски� бр. 9, 1000 Скопје. 
2. Предмет на Ограничениот повик бр. 1/2002 е 

прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите за градежни, градежно-
занаетчиски и инсталатерски работи на објекти на Ми-
нистерство за образование и наука и неговите единки 
корисници. 

3. Право на учество имаат сите домашни и странски 
правни и физички лица регистрирани за дејностите оп-
ределени со точка 2 од овој повик.  

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
4. Комисијата за јавни набавки на опрема, стоки, 

вршење услуги, материјални права, и за инвестиции во 
градежни работи во Министерството за образование и 
наука има потреба од претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите (претквалификација) преку доку-
ментација и истите ќе бидат дополнително повикувани 
за доставување на понуди за градежни, градежно-зана-
етчиски и инсталатерски работи на објекти на Минис-
терството за образование и наука и неговите единки 
корисници. 

5. Понудувачите кои се занимаваат со ваков вид 
дејности своето учество на ограничениот повик можат 
да го пријават за извршување на предметните набавки 
врз основа на оценката дали тие ја имаат следната: 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Економско-финансиска способност согласно 

член 24 од Законот за јавни набавки. 
2. Техничка способност согласно член 25 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста (оригинал или 

заверени фотокопии од нотар; 
- документ за бонитет од Централниот регистар 

(оригинал или заверени фотокопии од нотар; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеите 3, 4 и 5 не смеат да бидат 

постари од шест месеци. 
Горенаведената потребна документација се доста-

вува во запечатен плик на кој во горниот лев агол треба 
да стопи ознака �не отворај� бројот на повикот и видот 
на работите �за градежни работи�. Истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 
Документацијата се доставува до Министерството 

за образование и наука, ул. �Димитрија Чуповски� бр. 
9, 1000 Скопје. 

IV. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Краен рок за доставување на понудите е 10 дена 

од денот на објавувањето на ограничениот повик во 
јавното гласило. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок, како и онаа која не е изработена спо-
ред пропозициите и деловите на овој повик нема да се 
разгледува. 

2. Комисијата ги оценува само оние понуди кои це-
лосно ги исполнуваат условите од ограничениот повик 
и го утврдува рангирањето на понудите. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 133-376. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки при Министерството за 
одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН  ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/271 

 
1. Предмет на јавното барање:  
- Набавка на чизми војнички во количина од 9.000 

чифта. 
Бараните производи да бидат со квалитет дадени во 

Списокот бр. 1, кој може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 
13,00 часот соба 702. 
Набавката е делива. 
Испораката на бараните производи е франко купу-

вач, сукцесивно во три временски периоди по диспози-
ција на купувачот. 
Со понудата да се достават мостри-примероци од 

понудениот производ. 
2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање, 
- производител. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми. 
- квалитет.......................................................30 поени, 
- висина на цената.........................................30 поени, 
- рок и начин на плаќање..............................10 поени, 
- рок на испорака.............................................5 поени, 
- технолошко-технички можности за  
производство..................................................25 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен обавезно да ја 

достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен  орган; 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-заб-

рана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- доказ за техничко-технолошки бонитет. 
Бараната документација да се достави во оригинал 

примерок или заверена копија од нотар. Документот - 
извод од регистрација на дејноста мора да биде усогла-
сена според Законот за трговски друштва. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавното 

отворање на понудите треба на комисијата да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шесна-
есеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија�. Во случај 
да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, неде-
ла или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се из-
врши наредниот работен ден. 
Понудата да се достави на адреса: �Министерство за 

одбрана на Република Македонија ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе 
на лице место на денот на јавното отворање на понудите. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи оз-
нака �документација� и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите што ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на  рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 21 67. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/72 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на готови лекови, завоен материјал и 

лабораториски садови и амбалажа за потребите на Вое-
ните амбуланти. 
Набавката е делива. 
 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

III. Понудатa треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на 
додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без ца-
рина. 

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-
ние за ставање во промет издадено од Министерството 
за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, по-
мошните лековити средства и медицинските помагала. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
7. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација. 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност - забрана за вршење дејност; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, а документите од 
алинеите 1, 4, 5, и 6 да не бидат постари од 6 (шест) месеци. 

V. Критериум за избор на најповолен понудувач 
согласно член 27 од Законот за јавни набавки: цена 40 
бода, квалитет 40 бода, начин на плаќање 10 бода и рок 
на испорака 10 бода. 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб Скопје, по пошта. 
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Понудата може да се предаде лично, на денот на јавно-

то отворање, кое ќе се изврши на 14.06.2002 година во 
12,00 часот во просториите на Министерството за одбрана. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 
пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-
бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/6-62/13  

1. Предмет на јавното барање е набавка на: 
1.1. Проект и програмирање на НАТО кодифика-

цискиот систем. 
1.2. Проектот треба да одговара на НАТО стандар-

дите за кодификација. Истиот треба да одговара на 
упатствата за употреба, издадена од АС/135 главната 
група на национални директори на кодификацискиот 
систем на НАТО земјите. Проектот треба да се израбо-
ти согласно насоката број 1, која може да се подигне во 
просторијата 702 во време од 11 до 13 часот, во Минис-
терството за одбрана. 

2. Содржина на понудата на ограничениот повик 
2.1. Понудата се спроведува во две фази: 
- Фаза на претквалификација со прибирање на технич-

ка документација од понудувачи по пат на јавен повик и  
- Фаза на прибирање на понуди од определен број 

на понудувачи кои се квалификувале во фазата на 
претквалификација. 

2.1.1. Претквалификација на понудувачите се врши 
врз основа на оценката: 

- Потребен техничко-технолошки бонитет; 
- Економско финансиски бонитет; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација; 
- Нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност - забрана на вршење на дејност и  
- Документ за регистрација за вршење на дејност. 
2.1.2. Барање за добивање на понуди: 
- Барање за понуди ќе добијат само квалификувани-

те понудувачи. 
3. Начин и рок за доставување на документацијата 
Заинтересираните субјекти треба да достават доку-

ментација од точка 2.1.1. на овој оглас. 
Рокот за доставување на документацијата е 10 (де-

сет) дена од денот на објавувањето на барањето. 
Документацијата се доставува на адреса: Минис-

терство за одбрана, ул. �Орце Николов� бб - Скопје, по 
пошта или преку архивата на Министерството. 
Документацијата се доставува во затворен коверт на 

кој во горниот лев агол стои ознака �не отворај� и бројот 
на овој повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

4. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите во ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

тел фон: 02 28 22 92. е 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
  
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/25 

ПО ВТОР ПАТ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНА НАБАВКА 
Маргарин во пакување од 20 гр.................20.000 кгр. 
Бараниот производ по квалитет да одговара на Пра-

вилникот за квалитетот на маслата за јадење и маста од 
растително потекло и на маргаринот, мајонезот и на 
нив сродни производи. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Нема можност за поделба на набавката. 
Постапката на отворениот повик се спроведува сог-

ласно Законот за јавни набавки. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- цена со пресметан данок на додадена вредност, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло на маргаринот употребен во 

пакувањето, 
- рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 

1. документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

2. потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

3. доказ за техничка способност (список на главни 
испораки на стоки во последните две години, опис на 
техничките постројки со кои се врши пакување, посо-
чување на технички лица задолжени за изработка и 
контрола), 

4. извод од регистрација на дејноста, 
5. доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
6. доказ-извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност. 
Документите под бр. 1, 2, 5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена                                                                 40 %, 
- квалитет                                                          35 %, 
- начин и услови на плаќање                             5 %, 
- рок на испорака                                                5 %, 
- техничко технолошки можности  
   за производство  и испорака                   15 %. 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудите се доставуваат до Министерството за од-

брана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки-пречистен текст со предавање на понудите на ко-
мисијата на лице место на денот на јавното отворање. 
Понудата се доставува во еден оригинален примерок 

заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид за разгледување. 
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Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

06.06.2002 година во 11,00 часот во просториите на 
Министерството за одбрана. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата да и предадат писмено 
овластување. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/282-289 и 282-167. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за правда, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/2002 

ЗА НАБАВКА НА РАБОТНИ  МАСИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СУДОВИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ПОДРАЧНИТЕ ОДДЕЛЕ-

НИЈА   НА  МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА  ПРАВДА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувачот на повторниот отворен повик бр. 8/2002 е 

Министерството за правда на Република Македонија, со се-
диште на ул. �Димитрија Чуповски� бр. 9, Скопје. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Предмет на набавката е за потребите на судовите, 

на Министерството за правда и на подрачните одделе-
нија на Министерството за правда да се набават според 
описот и спецификацијата која ќе се подигне во Ми-
нистерството за правда и тоа: 240 работни маси (на 
хаптери), 240 агловни работни маси (на хаптери), 240 
компјутерски маси (на хаптери) и 240 касети со фиоки 
(со тркалца и патент брава). 
НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката на сите делови кои се предмет на на-

бавката да се изврши франко секој корисник (во 30 по-
големи градови во Република Македонија). 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација содржи детални ше-

ми на предметот на набавката. 
2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за правда, ул. �Ди-
митрија Чуповски� бр. 9, во Скопје, просторија кај 
Жарко Камчев, трети кат, секој работен ден од 12.00 до 
14.00 часот во времетраењето на отворениот повик. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Назив и адреса на понудувачот; 
- поединечна и вкупна цена на понудата изразена во 

денари во која се вкалкулирани сите давачки (монтажа 
или инсталирање во 30 поголеми градови во Република 
Македонија); 

- начин, услови и рок на плаќање; 
- рок на испорака и монтажа; 
- референтна листа; 
- услови на гаранција. 
IV.ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот треба да ја достави понудата во сог-

ласност со одредбите на Законот, специфицирани во 
тендерската документација. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена..........................................30; 
- квалитет...................................30; 
- рок на испорака.......................20; 
- начин на плаќање....................10; и  
- гарантните услови...................10. 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Отворениот повик трае до 31.05.2002 (петок) до 

11.00 часот. 
2. Понудите, се доставуваат најдоцна до 31.05.2002 

година (петок) во 11.00 часот, преку архивата на Ми-
нистерството за правда. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
31.05.2002 година (петок) во 11.00 часот во простории-
те на Министерството за правда, ул. �Димитрије Чу-
повски� бр. 9 (сала за состаноци на 5. кат), во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, кои нема да бидат изработени според тендерска-
та документација, како и оние кои немаат докази за фи-
нансиска и техничка способност, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-67/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  НА ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА НА 
ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ И КОЖНИ ЧИЗМИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

67/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на:  

1.2.1. ниски чевли            кол.................1.076 пара; 
1.2.2. високи чевли          кол.................3.902 пара; 
1.2.3. кожни чизми          кол....................555 пара. 
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, реализација-
та на набавката да ја подели на повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документацијата може да се по-
дигне од Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 
бр. 7, секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот, при 
што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, 
на жиро сметка 220401100169286, Македонска банка, 
корисник АД ЕСМ-Скопје, ЕДБ 4030989128346, со наз-
нака за Отворен повик бр. 01-67/2002. 

1.7. Информација на телефон 02/149-158. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на опремата. 

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена, 
како и фиксната вкупна вредност на целата понуда (со 
сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јав-
ни набавки, ако набавката е од странство), на паритет 
ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со 
посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува берзански курс. 

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање и тоа само еден начин недвосмислено де-
финиран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

2.5. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката но не е дозволена делумна понуда во 
рамките на една позиција. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда), треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Странско правно или физичко лице, треба да 

достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

3.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.6. Понудувачот треба да достави доказ за технич-

ка способност и тоа: 
3.6.1. Референтна листа на производителот за испо-

раки на ваков вид опрема во последните 3 години. 
3.6.2. Сертификат за квалитет за понудената опрема 

од производителот или од независна контролна куќа. 
3.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат 

писмено овластување за учество на јавниот повик, во сог-
ласност со член 31, став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.8.Целокупната документација треба да е оригинал 
или заверени копии верни на оригиналот и нé постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 

4.1. Цена        50 поени; 
4.2. Рок и начин на плаќање      30 поени; 
4
 

.3. Рок на испорака       20 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Рокот на доставување на понудата е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да дос-

тави и еден урнек од понудената опрема. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: АД  �Електростопанство на Македо-
нија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, 1000 Скопје или на лице место на тендерот. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.06.2002 година, во 11,00 часот, во просториите на 
АД  �Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите.  

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат.  

                     Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-70/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ВЕТРОВКИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

70/2002 е АД �Електростопанство на Македонија, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на: 

1.2.1. ветровки     кол..............................845 парчиња. 
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, реализација-
та на набавката да ја подели на повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документација може да се подигне од 
Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 7, секој рабо-
тен ден од 11-13 часот, при што треба да приложат доказ за 
уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 220401100169286, 
Македонска банка, корисник АД �ЕСМ� - Скопје, ЕДБ 
4030989128346, со назнака за Отворен повик бр. 01-70/2002. 

1.7. Информација на телефон: 02/149-158. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на опремата. 

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
како и фиксната вкупна вредност на целата понуда, (со 
сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јав-
ни набавки ако набавката е од странство) на паритет 
ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со 
посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува берзански курс. 
2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-

те за плаќање, и тоа само еден начин недвосмислено 
дефиниран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

2.5. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Странско правно или физичко лице, треба да 

достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.7. Понудувачот треба да достави доказ за технич-

ка способност и тоа: 
3.7.1. Референтна листа на производителот за испо-

раки на ваков вид опрема во последните 3 години. 
3.7.2. Сертификат за квалитет за понудената опрема 

од производителот или од независна контролна куќа. 
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3.8. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, во сог-
ласност со член 31, став 2, од Законот за јавни набавки. 

3.9.Целокупната документација треба да е оригинал 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
4.1. Цена     - 50 поени 
4.2. Начин на плаќање    - 30 поени 
4.3. Рок на испорака    - 20 поени 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
    ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да дос-

тави и еден урнек од понудената опрема. 
5.4. Понудувачот го задржува правото покрај доста-

вениот сертификат, изврши контрола на квалитетот на 
понудениот урнек. 

5.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса АД �Електростопанство на Македони-
ја�, за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 9, 
1000 Скопје, или на лице место на тендерот. 

5.6. Отворање на понудите ќе се изврши на 10.06.2002 
во 13 часот, во просториите на АД �Електростопанство на 
Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, стара згра-
да, подрумска сала за состаноци, во присуство на овласте-
ните претставници на понудувачите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набав-

ки - Пречистен текст (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Др-
жавниот Студентски Центар �Скопје� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Државен Студентски Центар �Скоп-

је� - Скопје, со седиште на ул. �Митрополит Теодосија 
Гологанов� бр. 26Б. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за изведба на градежно занаетчиски работи - надград-
ба, проширување и покривање на равен кров во сту-
дентски дом �К.Ј. Питу�. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

1.4. Постапката на повикот ќе се спроведува во сог-
ласност со одредбите од Законот за јавни набавки (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/02). 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, предмер со количе-

ство на работите и техничката документација со која 
располага набавувачот, заинтересираните понудувачи 

можат да ја подигнат во просториите на Државниот Сту-
дентски Центар �Скопје� - Скопје, ул. �Митрополит Те-
одосија Гологанов� бр. 26Б (во архивата) од 8 до 15:00 
часот при што треба да приложат доказ за уплатени 
3.000 денари на жиро сметката 160011089878813 корис-
ник Државен Студентски Центар �Скопје� - Скопје, ЕДБ 
4030988100545 НБМ со назнака барање 1/02. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата мора да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупните цени на целата набавка искажана во 
денари (со пресметани даноци и други давачки). 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-

вање на работите изразени во календарски денови. 
3.5. Понудувачот е должен во понудата да ги зачува 

градежните карактеристики на објектот. 
3.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем на дадените работи. 
3.7. Понудувачот треба да даде гаранција за извр-

шените работи. 
 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Доказ за финансиско и економската способност 

на понудувачот во согласност со член 24 од Законот за 
јавни набавки. 

4.2. Доказ од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.3. Доказ за техничка способност на понудувачот 
во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 (а. и б.) од член 26 
од Законот за јавни набавки. 

4.5. Извод од регистрација на дејноста. 
4.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат 

писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 
Горе назначените документи да бидат доставени во 

оригинал или копие заверено на нотар. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
- цена ...............................................................40 бода, 
- рок на изведување на работата ...................20 бода, 
- начин на плаќање .........................................20 бода, 
- техничка способност ...................................20 бода. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик, а денот вре-
мето и местото на отворањето на понудите ќе биде одре-
ден во Прилогот бр. 1 кон тендерската документација. 

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
вува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
вуваат на адреса Државен Студентски Центар �Скопје� 
- Скопје (Комисија за јавни набавки) ул. �Митрополит 
Теодосија Гологанов� бр. 26Б, П фах 584, 1000 Скопје, 
тел: 226-261. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени во согласност 
со барањата од отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација која се бара во овој 
повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

Комисија за јавни набавки       
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2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ ___М.З. с. Истибања, објавува 
 2.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 09/2002 
ЗА НАБАВКА  

2.2. Под придружна документација се подразбира: 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- извод од регистрација на фирмата, 1.1. Набавувач: М.З. с. Истибања. 
- финансиски бонитет, 1.2. Предмет на набавка: Изведување на градежни и гра-

дежно-земјени работи за регулација на дол во с. Истибања. - потврда дека фирмата не е под стечај и дека не е 
покрената стечајна постапка, 1.3. Вид и количество: Дадени во техничка специ-

фикација. - изјава дека нема судски спорови, 
- референцна листа. 1.4. Критериум за избор: 
 - цена, 
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ - рок за изведба, 
3.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се целосни, нема да бидат раз-
гледувани. 

- начин на плаќање. 
1.5. Рок за доставување на понудите 15 дена од де-

нот на објавувањето во средствата за информирање. 
3.2. Отворањето на понудите ќе биде во 

просториите на М.З., без присуство на понудувачите. 
1.6. Техничката документација се подига во М.З. с. 

Истибања, секој работен ден од 19-21 часот. Надомес-
токот за подигање на документацијата е неповратен и 
изнесува 1.000,00 денари на касата на М.З.  

3.3. Дополнителни информации може да се добијат 
на тел. 033/ 373-212 и 033/373-060. 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за
ни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува 
 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2002 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 
опје. 
2
 
. Предмет на набавката регистарски таблици за моторни возила и тоа: 
Димензија  
на таблица 

520 х 110 х 2 520 х 110 х 1 
280 х 200 х 1 

200 х 200 х 1 150 х 100 х 1 Дипломатски 

Количина 28.000 пара 5.000 пара 4.000 парчиња 800 парчиња 400 пара  
согласно Правилникот за регистарски таблици на моторни и приклучни возила, работни машини, земјоделски 
актори, мотокултиватори, велосипеди со мотор, запрежно возило и за приклучно возило што го влече 
јоделски трактор или мотокултиватор и за националната ознака (�Службен весник на РМ� бр. 66/99). 
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 набав-
та. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен весник 
 РМ� бр. 21/2002). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот, односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со 
лучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки (�Службен 
сник на РМ� бр. 21/2002), задолжително треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален 
имерок или копија заверена од нотар.  
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  
- квалитет       40 поени, 
- цена       30 поени, 
- начин на плаќање      15 поени, 
- рок на испорака                    15 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
следното средство за јавно информирање. 
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање. 
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
ен оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку 
сарницата во Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 10.06.2002 година во 10,00 ча-
т, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна доку-
нтација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 
- Заедно со понудата да се достави готов примерок-мостра. 
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141. 
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АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 
ПОКАНА ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ 

 
Агенцијата на Република Македонија за приватиза-

ција (АП), во име на Владата на Република Македонија 
и останатите акционери кои го претставуваат државни-
от капитал, објавува јавен тендер за продажба на 
46.694 обични акции, односно 66,91 % капитално уче-
ство во Нокатекс АД - Велес, Текстилен комбинат 

 
Во рамки на програмата за преструктуирање на 

претпријатијата кои искажуваат загуби во работењето, 
која ја спроведува во соработка со Светската банка, 
Владата на Република Македонија е подготвена да го 
продаде Друштвото под поволни услови. Друштвото е 
активно и работи. Тоа произведува предиво, ткаенини, 
конфекции и има една од најголемите везилници во 
земјата. Квалификуваните потенцијални инвеститори 
ќе имаат можност да извршат сопствена длабинска ана-
лиза на Друштвото. 
Полно име на Друштвото:  Текстилен комбинат      

НОКАТЕКС АД - Велес 
                                          

Основна главница на Друштвото: 6.978.500 ДЕМ 
(3.568.051 ЕУР) 
Номинална вредност на една акција: 100 ДЕМ ( 51,13 

ЕУР) 
Број на акции: 69.785 обични акции 
Краен рок за доставување на понудата: 24 јули 2002 
Понудувачите можат да ја подигнат тендерската до-

кументација во канцелариите на АП во работни денови 
од 09:00 до 15:00 часот. Тендерската документација ќе 
биде предадена по извршена уплата на 500 ЕУР во де-
нарска противвредност (според средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија на денот на уп-
латата), на жиро-сметка на АП во Балканска банка - 
Скопје број 240-0100000340-27 (единствен даночен 
број 4030993262472). 
Контакт информации: 
Агенција на Република Македонија за приватизаци-

ја, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, 1000 Скопје, Републи-
ка Македонија, тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 
022, e-mail: agency@mpa.org.mk 
Лице за контакт: Бети Попова 

___________ 
  
Агенцијата на Република Македонија за приватиза-

ција (АП), во име на Владата на Република Македонија 
и останатите акционери кои го претставуваат државниот 
капитал, објавува јавен тендер за продажба на  88,68% 
капитално учество, односно 163.935 обични акции во 
Рудници Злетово АД - Пробиштип, Рудници за олово, 
цинк и преработка 
Во рамки на програмата за преструктуирање на 

претпријатијата кои искажуваат загуби во работењето, 
која ја спроведува во соработка со Светската банка, 
Владата на Република Македонија е подготвена да го 
продаде Друштвото под поволни услови.  
Полно име на Друштвото:  АД Рудници за олово, 

цинк и преработка �ЗЛЕТОВО� 
Седиште: ул. �Јаким Стојковски� бр. 2, Пробиштип 
Основна главница на Друштвото: 18.486.200 ДЕМ 

(9.451.846 евра) 
Номинална вредност на една акција: 100 ДЕМ ( 51,13 

евра) 
Број на акции: 184.862  обични акции 

Краен рок за доставување на понудата: 10 јуни 2002 
Понудувачите можат да ја подигнат тендерската до-

кументација во канцелариите на АП во работни денови 
од 09:00 до 15:00 часот. Тендерската документација ќе 
биде предадена по извршена уплата на 500 евра во де-
нарска противвредност (според средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија на денот на уп-
латата), на жиро-сметка на АП во Балканска банка - 
Скопје број 240-0100000340-27 (единствен даночен 
број 4030993262472). 
Контакт информации: 
Агенција на Република Македонија за приватизаци-

ја, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, 1000 Скопје, Републи-
ка Македонија, тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 
022, e-mail: agency@mpa.org.mk 
Лице за контакт: Бети Попова 
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