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1160. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
59/2000), а во врска со член 33, став 1 од Законот за бу-
џетите ("Службен весник на РМ" бр. 35/2001 - пречис-
тен текст) и член 17 од Законот за извршување на Бу-
џетот на Република Македонија за 2001 година 
("Службен весник на РМ" бр. 10/2001), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 јули 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ KAJ КОРИСНИЦИТЕ И 

ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД 
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Корисниците и единките корисници на средства од 

Буџетот на Република Македонија можат да вработу-
ваат нови работници и да пополнуваат упразнети ра-
ботни места само под услов ако за тоа се обезбедени 
средства во Буџетот. 

Член 2 
Вработувањето од член 1 на оваа одлука може да 

се изврши само врз основа на претходна писмена сог-
ласност од Канцеларијата на Претседателот на Влада-
та на Република Македонија. 

За новите вработувања, односно пополнување на 
упразнетите работни места кај корисниците и единки-
те корисници на средства од Буџетот, пред да ја даде 
согласноста од став 1 на овој член, Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија 
обезбедува мислење од Министерството за финансии 
за обезбедени финансиски средства за оваа намена. 

Барањата за нови вработувања, како и за пополну-
вање на упразнети работни места во смисла на став 1 
на овој член се доставуваат до Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука не се однесува на лицата кои се избра-

ни преку непосредни избори од граѓаните на Републи-
ка Македонија, како и на именувани лица од Собрани-
ето на Република Македонија и Владата на Република 
Македонија. 

Член 4 
При пријавувањето на нови вработувања во Заво-

дот за вработување на Република Македонија, субјек-
тите од член 1 на оваа одлука се должни да ја прило-
жат и писмената согласност од Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија. 

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

њето, а ќе се објави во " Службен весник на Република 
Македонија". 

1161. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
59/2000), а во врска со член 33, став 1 од Законот за бу-
џетите ("Службен весник на РМ" бр. 35/2001 - пречис-
тен текст), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КАЈ КОРИСНИЦИТЕ И 

ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД 
БУЏЕТИТЕ НА ФОНДОВИТЕ 

Член 1 
Корисниците и единките корисници на средства од 

Буџетите на Фондовите можат да вработуваат нови 
работници и да пополнуваат упразнети работни места 
само под услов ако за тоа се обезбедени средства во 
Буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Македонија, Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија, Фондот за магистрални и регио-
нални патишта, Фондот за водите, Фондот за животна 
средина и Заводот за вработување на Република Ма-
кедонија. 

Член 2 
Вработувањето од член 1 на оваа одлука може да 

се изврши само врз основа на претходна писмена сог-
ласност од Канцеларијата на Претседателот на Влада-
та на Република Македонија. 

За новите вработувања, односно пополнување на 
упразнетите работни места кај корисниците и единки-
те корисници на средства од Буџетите, пред да ја даде 
согласноста од став 1 на овој член, Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија 
обезбедува мислење од Министерството за финансии 
за обезбедени финансиски средства за оваа намена. 

Барањата за нови вработувања, како и за пополну-
вање на упразнети работни места во смисла на став 1 
на овој член се доставуваат до Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука не се однесува на именувани лица од 

Собранието на Република Македонија и Владата на 
Република Македонија. 

Член 4 
При пријавувањето на нови вработувања во Заво-

дот за вработување на Република Македонија, субјек-
тите од член 1 на оваа одлука се должни да ја прило-
жат и писмената согласност од Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија. 

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

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-4603/1 
24 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-4603/2 
24 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1162. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
59/2000), а во врска со член 11 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 јули 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ KAJ ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Јавните претпријатија основани од Владата на Ре-

публика Македонија можат да вработуваат нови ра-
ботници и да пополнуваат упразнети работни места 
само под услов ако за тоа се обезбедени средства во 
финансовиот план на Јавното претпријатие. 

Член 2 
Вработувањето од член 1 на оваа одлука може да 

се изврши само врз основа на претходна писмена сог-
ласност од Канцеларијата на Претседателот на Влада-
та на Република Македонија. 

За новите вработувања, односно пополнување на 
упразнетите работни места кај Јавните претпријатија 
основани од Владата, пред да ја даде согласноста од 
став 1 на овој член, Канцеларијата на Претседателот 
на Владата на Република Македонија обезбедува мис-
лење од Министерството за финансии за обезбедени 
финансиски средства за оваа намена. 

Барањата за нови вработувања, како и за пополну-
вање на упразнети работни места во смисла на став 1 
на овој член се доставуваат до Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука не се однесува на именувани лица од 

Владата на Република Македонија. 

Член 4 
При пријавувањето на нови вработувања во Заво-

дот за вработување на Република Македонија, субјек-
тите од член 1 на оваа одлука се должни да ја прило-
жат и писмената согласност од Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија. 

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

њето, а ќе се објави во " Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-4603/3 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1163. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА 

СКО ПЈЕ 
1. Исмет Лимани се разрешува од должноста ди-

ректор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
пасиштата - Скопје. 

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

Бр. 17-4604/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1164. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ 
1. За директор на Јавното претпријатие за стопа-

нисување со пасиштата - Скопје, се именува Нуман 
Салаи, дипл. правник од Тетово. 

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

Бр. 17-4605/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1165. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕ-

НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИО-
НАЛНИТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ" -

СКОПЈЕ 
1. Садик Беќири се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на ЈП за одржување и заштита на 
магистралните и регионалните патишта "Македонија-
пат" - Скопје. 

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

Бр. 17-4606/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1166. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-

ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА 
"МАКЕДОНИЈАПАТ" - СКОПЈЕ 

1. За заменик на директорот на Јавното претприја-
тие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта "Македонијапат" - Скопје, се име-
нува Ибиш Кадриу, дипл. социолог од Тетово. 

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

Бр. 17-4607/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1167. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОР НА ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-

НИЦИ" - СКОПЈЕ 
1. Хамзи Џафери се разрешува од должноста заме-

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

Бр. 17-4608/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1168. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

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

НА ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ 

1. За заменик на директорот на Јавното претприја-
тие "Македонски железници" - Скопје, се именува 
Сејдин Абази, дипл. машински инженер - насока тер-
мо-динамика, од Кичево. 

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

Бр. 17-4609/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1169. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕ-

НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ 
СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА 

ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 

1. Се разрешува Нефаил Елези од должноста заме-
ник на директорот на Затворот Скопје со отворени 
одделенија во Крива Паланка и Велес. 

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

Бр. 17-4610/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1170. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕ-

ЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 

1. За заменик на директорот на Затворот Скопје 
со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес, се 
именува Фаредин Мифтари, професор во Гимназијата 
"Зеф Љуш Марку" - Скопје. 

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

Бр. 17-4611/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1171. 
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 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-

ТОР НА БИРОТО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУС-
ТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ 

1. Се разрешува Рамадан Ахмеди од должноста ди-
ректор на Бирото за заштита на индустриската сопс-
твеност, орган во состав на Министерството за еконо-
мија. 

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

Бр. 17-4612/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1172. 
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 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА 

ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКАТА 
СОПСТВЕНОСТ 

1. За директор на Бирото за заштита на индустрис-
ката сопственост, орган во состав на Министерството 
за економија, се именува Ремзи Абдулаи, дипл. инж. 
технолог од Гостивар. 

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

Бр. 17-4613/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1173. 
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 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕ-

НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТА-
ТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Насер Мамути од должноста заме-

ник на директорот на Заводот за статистика на Репуб-
лика Македонија. 

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

Бр. 17-4614/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1174. 
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 24 јули 2001 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 Агим Фазлиу, дипл. социо-
лог од Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-4615/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1175. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/90), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-

ТОР НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 

1. Климент Заров се разрешува од должноста ди-
ректор на Јавното претпријатие за просторни и урба-
нистички планови - Скопје. 

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

Бр. 17-4567/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1176. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/90), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПРОС-

ТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното претпријатие за прос-
торни и урбанистички планови - Скопје, се именува 
Благоја Анастасиески, дипл. град. инж. директор на 
АД "Полог Проект" - Гостивар. 

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

Бр. 17-4568/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1177. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за 

државните службеници ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24 јули 2001 година, донесе 

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

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

1. За државен секретар во Министерството за 
надворешни работи се именува м-р Виктор Габер, 
досегашен потсекретар во ова министерство. 

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

Бр. 17-4604/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1178. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТ-
СКО ОДМОРАЛИШТЕ " ПЕЛИСТЕР" - БИТОЛА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детско одморалиште "Пелистер" - Би-
тола се именуваат: 

- Лирија Абдулахи, дипл. економист 
- Џемсен Марковски 
- Владо Трајковски 
- Томислав Христовски. 

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

Бр. 17-4572/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1179. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТ-
СКО ОДМОРАЛИШТЕ "МЛАДОСТ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детско одморалиште "Младост" - Скоп-
је се именуваат: 

- Фатмир Етеми, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија 

- Александар Трајчевски 
- Бранислав Христовски 
- Дрита Исени, вработена во општина Центар. 

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

Бр. 17-4573/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1180. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА -

ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ "МАЈСКИ ЦВЕТ" -
СТРУГА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детско одморалиште "Мајски Цвет" -
Струга се именуваат: 

- Мустафа Теља, од Струга 
- Фарук Сарач, доктор на медицина 
- Зоран Стефановски 
- Жарко Шопоски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-4574/1 
24 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1181. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТ-
СКО ОДМОРАЛИШТЕ "ИЛИНДЕН" - ГОСТИВАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детско одморалиште "Илинден" - Гос-
тивар се именуваат: 

- Рамазан Арифи, наставник во ОУ с. Равен 
- Кирами Амза, градоначалник на општината Ср-

биново 
- Елмази Идает, директор на Радио Гостивар 
- Владо Лазаревски, дипл. маш. инженер, раково-

дител на Секција на ЈП "Македонијапат" - Гостивар. 

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

Бр. 17-4575/1 
24 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1182. 
Врз основа на член 43 од Законот за семенски ма-

теријал, саден материјал и материјал за размножува-
ње, признавање, одобрување и заштита на сорта ("Сл. 
весник на РМ" бр. 41/2000), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И ВРЕМЕНСКИТЕ РО-
КОВИ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОС-
ТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ 
НА СОРТАТА И ЗА КОНТРОЛА НА СОРТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината, начинот и 

временските рокови за плаќање на трошоците на пос-
тапката за признавање на новосоздадената сорта, од-
носно за одобрување за воведување во производство-
то на странска сорта, како и за контрола на сортата 
(домашна или странска). 

Висината на трошоците за постапката за признава-
ње на новосоздадени сорти, односно одобрување да се 
воведе во производство странска сорта на земјоделски 
култури, изнесува и тоа: 

Култура Цена на чинење 
за признавање на 

нова сорта во 
ДЕМ 

Цена на чинење за 
одобрување за во-
ведување на нова 

сорта во производ. 
во ДЕМ 

ЖИТНИ КУЛТУРИ 

1. Есенски култури 
2. Пролетни култури 
3. Пченка 
4.Хелда 
5. Ориз 
6. Просо 
7. Сирак 

370 450 
320 390 
470 570 
390 470 
450 540 
360 430 
400 480 

ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ 

1. Шеќерна репа 450 
2. Маслодајна репка 360 
3. Цикорија 320 
4. Кикиритки 400 
5. Сусам 360 
6. Коноп 360 
7. Лен 360 
8. Соја 400 
9. Памук 400 
10. Сончоглед 450 
11. Хмељ 470 
12. Тутун 460 
13. Афион 400 
14. Рицинус 400 
15. Чичока 360 

ДОБИТОЧНИ КУЛТУРИ 

1. Едногодишни за 
зелена маса 330 

2. Едногодишни за зрно 360 
3. Повеќегодишни за 
зелена маса 300 
4. Повеќегодишни 
за зрно 320 

ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ 

1. Домати во заштитени 
простории 530 
2. Домати на отворено -
индетерминантни 480 
3. Домати индустриски 450 
4. Пиперка во заштитени 
простории 400 
5. Пиперка на отворено -
обични, индустриски 400 
6. Патлиџан 530 
7. Краставици во 
заштитен простор 480 

8. Краставици на 
отворено и корнишони 360 
9. Кромид 360 
10. Лук 360 
11. Праз 300 
12. Цвекло 400 
13. Зелкови култури 400 
14. Бостан 360 
15. Морков, пашканат 380 
16. Грав, боранија-
виткачи 330 
17. Грав, боранија-
ниски 330 
18. Бакла 330 
19. Спанаќ 300 
20. Целер, магдонос 300 
21. Ротквица, алабаш, 
репка 300 
22. Компир 480 
23. Бамја 300 
24. Салата 300 
25. Печурка 600 

ЛЕКОВИТИ ЗАЧИНИ 

1. Едногодишни 
култури 330 
2. Повеќегодишни 
култури 300 

540 
430 
390 
480 
430 
430 
430 
480 
480 
540 
570 
550 
480 
480 
430 

400 
430 

360 

370 

640 

580 
540 

480 

480 
640 

580 

430 
430 
430 
360 
480 
480 
430 
460 

400 

400 
400 
360 
360 

360 
580 
360 
360 
720 

400 

360 

Член 2 
Трошоците од член 1 на овој правилник се плаќаат 

во денарска противвредност според средниот курс на 
Народна банка на Република Македонија, на денот на 
плаќањето. 
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Член 3 
Средствата од член 1 на овој правилник се уплату-

ваат на посебна сметка при Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, заедно со под-
несувањето на барањето за признавање и одобрување 
на сорта, со приложување на доказ за целосно плате-
ни трошоци според член 1 на овој правилник. 

Член 4 
Трошоците за контрола на сортата се плаќаат во 

висина на цената утврдена во член 1 на овој правил-
ник и се уплатуваат на сметката од член 3 на овој пра-
вилник. Доказот за уплатени средства за контрола се 
доставува заедно со поднесеното барање за контрола 
на домашната, односно странската сорта. 

Член 5 
Дел од средствата што се уплатуваат на сметката 

на член 3 од овој правилник се користат за намирува-
ње на фактичките трошоци на постапката за призна-
вање, односно одобрување и контрола на сорта. 

Член 6 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престанува да важи Наредбата за трошоците за пос-
тапката за признавање на новосоздадена сорта, однос-
но одобрување да се воведе во производство странска 
сорта ("Сл. весник на РМ" бр. 59/98). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-5197 Министер, 
26 јули 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 

1183. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за внат-

решна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), ми-
нистерот за транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОТ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО 

НА КАПАЛИШТЕТО 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува видот и обележу-
вањето на капалиштето. 

Член 2 
Капалиштето се гради согласно прописите за град-

ба на објекти, по претходно прибавено мислење од 
Капетанијата на пристаништата. 

Подрачјето на капалиштето треба да биде видливо 
обележано. 

Член 3 
Водените површини на водите наменети за капење 

треба да бидат одвоени од водените површини наме-
нети за други спортски активности, со меѓусебно по-
врзани пловки со портокалова боја, со пречник нај-
малку 20 см. на оддалеченост од 5 м. а меѓу нив пловки 
со бела боја на оддалеченост од 0,5 м. 

На капалиштата на езера, оддалеченоста на огра-
дената водена површина од брегот е 150 м. 

Член 4 
Капалиштето во зависност од намената може да 

биде наменето за деца, за непливачи и за пливачи. 
Во капалиштето определено за повеќе намени во-

дените површини треба да бидат обележани посебно 
за секоја намена. 

Член 5 
Водените површини на капалиштата наменети за 

деца, треба да бидат видливо обележани со натпис и 
одделени од останатите водени површини со поврзани 
пловки со бела боја во растојание од 0,5 м. 

Длабочината на водата не смее да биде поголема 
од 0,6 м. 

Член 6 
Водената површина во капалиштето наменето за 

непливачи, треба да биде видливо обележана со нат-
пис и одделена од останатите водени површини со по-
врзани пловки со бела боја во растојание од 0,5 м. 

Длабочината на водата не смее да биде поголема 
од 1,35 м. 

Член 7 
Дното на капалиштето со длабочина до 5 м. треба 

да биде исчистено од предмети и растенија. 

Член 8 
Приодите и местата за скокање во вода, приодите 

до тобоганите и другите реквизити во вода и покрај 
неа, како и површините околу тушевите, треба да би-
дат безбедни и да не предизвикуваат лизгање. 

Член 9 
Водените површини наменети за скокови во вода 

во капалиштето каде видливоста под нивото е поголе-
ма од 1,8 м. треба да бидат видливо обележени. 

Конструкцијата на скокалницата и длабочината на 
водата треба да биде во согласност со правилата на 
Меѓународната пливачка организација (ФИНА). 

Член 10 
Водената површина под тобоганот, односно на 

крајот од тобоганот, треба да биде видливо обележа-
на. 

Длабочината под тобоганот, треба да биде најмал-
ку 1 м. при најниско ниво на водата. 

Водената површина каде што капачот паѓа во во-
да, треба да има безбедносен дел со ширина од 2 м. и 
должина 6 м. 

Член 11 
Ако употребата на реквизитите (скокалница, то-

боган итн.) не е дозволена, тоа треба да биде посебно 
обележано, а приодот адекватно затворен. 

Член 12 
Во капалиштето треба да се обезбеди, непречено и 

безбедно капење. Безбедноста при капењето е обезбе-
дена ако на секој капач во капалиштето му припаднат 
7 м2 од водената површина. 

Капацитетот на капалиштето се определува кога 
максималниот број капачи пресметан во однос на во-
дената површина на капалиштето согласно став 1 на 
овој член се помножи со бројот четири. 

Член 13 
Корисникот, односно управувачот на капалиштето 

треба: 
- да обезбеди лица обучени за спасување, направи, 

опрема и средства за безбедна работа на капалиште-
то; 

- на видно место да постави правила за начинот на 
користење на капалиштето, знаци за предупредување 
и соодветно однесување; 

- да обезбеди телефонска и радио врска со: здравс-
твената служба, центарот за известување или со ста-
ница на полицијата и Капетанијата на пристаништата; 

- да обезбеди опрема и средства за спасување на 
вода и пружање прва медицинска помош. 

Член 14 
Корисникот, односно управителот на капалиште-

то, правилата за начинот на користење на капалиште-
то, ги објавува на соодветна табла која ја истакнува на 
видно место во капалиштето. 

Правилата од став 1 на овој член содржат: 
- име на капалиштето; 
- намена на водените површини (за деца, за непли-

вачи, за пливачи); 
- нацрт на капалиштето со легенда; 
- температура на воздухот и водата; 
- посебни предупредувања; 
- работно време и 
- цена на влезницата. 
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Член 15 
За време на работа на капалиштето сите водени 

површини во капалиштето се набљудуваат од прет-
ходно определени набљудувачки места. 

Набљудувачите место треба да биде поставено 
така за да може целосно да се набљудува определена-
та водена површина. 

Набљудувачите место треба да биде заштитено 
од сонце, опремено со мегафон или свирче, односно 
озвучено и опремено со адекватни средства за спасу-
вање на вода. 

Капалиштата со повеќе спасители на вода треба да 
бидат опремени и со средства за нивно меѓусебно ко-
муницирање. 

При определување на бројот на набљудувачите 
места, треба да се обезбеди: 

- од набљудувачкото место во висина на човек во 
стоечки став да се набљудува најмногу до 25 м.; 

- од набљудувачи место во висина од 3 м. да се 
набљудува најмногу до 50 м.; 

- од набљудувачи место во висина од 5 м. да се 
набљудува најмногу до 75 м; 

- од набљудувачи место во висина од 7,5 м. да се 
набљудува најмногу до 100 м. 

Најдолга граница на набљудување е 100 м. од мес-
тото на набљудувањето. Границите на набљудување 
на опасните делови (места под скокалница тобогани и 
преоди од делот на водената површина наменета за 
непливачи, во делот на водената површина наменета 
за пливачи), не смее да биде оддалечена повеќе од 50 
м. од местото на набљудување. 

Во случај кога набљудуваниот дел има и необезбе-
дени делови, делот на набљудуваните водени површи-
ни се намалува на половина. 

Член 16 
Корисникот, односно управителот на капалиштето 

за време на работа на капалиштето треба да обезбеди 
спасување на вода во случај на опасност. 

Член 17 
Корисникот, односно управителот на капалиштето 

за време на работа на капалиштето треба да обезбеди 
прва медицинска помош за случај на давење, или дру-
ги настанати повреди во капалиштето. 

Ако пружањето прва медицинска помош во капа-
лиштето не задоволува, корисникот односно управи-
телот на капалиштето треба да се погрижи капачот 
веднаш да се пренесе во здравствена организација. 

За време на работа, во капалиштето треба да биде 
обезбедена можност за непречен пристап во капалиш-
тето на колата за спасување. 

Член 18 
Во капалиштето во кое водената површина не е 

поголема од 660 м2; одржувањето ред, набљудувањето, 
спасувањето и пружањето прва медицинска помош го 
врши најмалку еден спасител на вода. 

Во капалиштето во кое водената површина не е 
поголема од 1.500 м2, одржувањето ред, набљудување-
то, спасувањето и пружањето прва медицинска помош 
го вршат најмалку двајца спасители на вода, еден што 
врши набљудување и друг што ги врши задачите на 
одржување ред, спасување и пружање прва медицин-
ска помош. 

Во капалиштето со големина над утврдената во 
став 1 и 2 на овој член, треба да има најмалку онолку 
спасители на вода колку што има во капалиштето оп-
ределени места за набљудување и дополнително ба-
рем уште еден спасител на вода кој ги врши задачите 
на одржување ред, спасување и пружање прва меди-
цинска помош. 

Чле н 19 
Во капалиштето во кое корисник е здравствена ор-

ганизација, или воспитно-образовна организација, или 
кога капалиштето го користат самоорганизирани гру-
пи под раководство на физиотерапевт, инструктор по 
пливање или спасител, исполнувањето на обврските 
од член 16 и 17 став 1 и 2 на овој правилник ги врши 
организацијата, односно водачот на организираната 
група. 

Член 20 
Корисникот, односно управувачот на капалиштето 

ги евидентира несреќите и повредите на капачите во 
вода и при употреба на капалишните реквизити, со по-
датоци за унесреќениот - повредениот, за времето и 
околностите во кои се случила несреќата, како и за 
пружената помош. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се доставува до 
заводот кој води здравствена статистика и до Капета-
нијата на пристаништата. 

Член 21 
Спасителот на вода: 
- непрекинато го набљудува делот од капалиштето 

определен за набљудување, во случај на опасност пре-
зема спасување, доколку сам ги извршува задачите за 
спасување, или јавува за опасноста на спасителот кој 
ги врши задачите за спасување; 

- бара од капач или посетител кој го крши капа-
лишниот ред да го напушти капалиштето и за тоа ја 
известува полицијата; 

- забранува употреба на објекти и реквизити за ка-
пење на капач кој е очигледно дека со тоа ја загрозува 
сопствената и безбедноста на другите; 

- го известува корисникот, односно управувачот на 
капалиштето за потребата од забрана на употреба на 
водената површина заради хигиенски или други оправ-
дани причини, заради безбедност во капалиштето, или 
за ограничување на бројот на посетителите, доколку е 
надминат капацитетот на капалиштето. 

Член 22 
Капалиштето треба да биде обележано со: знаци 

за опасност, знаци за забрана и знаци за обврска. 
Со знак "спасител на вода" се обележуваат: место-

то за набљудување, местото за пружање прва меди-
цинска помош и чамците наменети за спасување на во-
да. 

Член 23 
Знаците за опасност го предупредуваат капачот за 

опасните места, односно за опасностите што му се за-
кануваат. 

Знаци за опасност се: 
1. "Знак за пливачи" - означува водени површини 

наменети за пливачи. Се поставува еден метар пред 
брегот на водената површина наменета за пливачи; 

2. "Знак за непливачи" - означува водена површи-
на за непливачи. Се поставува еден метар пред брегот 
на водената површина наменета за непливачи; 

3. "Знак за деца" - означува водена површина на-
менета за деца. Се поставува еден метар пред брегот 
на водената површина наменета за деца; 

4. "Знак длабочина на водата" - означува длабочи-
на на водата во метри. Се поставува на брегот покрај 
водата, како и на места наменети за скокање во вода; 

5. Знак "скала во вода" - означува преод од една 
длабочина во друга. Се поставува еден метар пред 
преодот во опасна длабочина. 

Член 24 
Знаците за забрана ги известуваат капачите за тоа 

кои и какви однесувања се забранети во целото капа-
лиште или на пооделни негови делови. Знаци за заб-
рана се: 

1. Знак "забрана за скокање во вода" - означува 
места забранети за скокање во вода: Се поставува на 
влезот во капалиштето ако забраната важи за сите во-
дени површини, или на место каде скокањето во вода 
не е дозволено; 

2. Знак "забрана за пливање под вода" - означува 
водени површини забранети за пливање под вода. Се 
поставува на влезот во капалиштето ако забраната ва-
жи за сите водени површини во капалиштето, или на 
место каде пливањето под вода е забрането; 

3. Знак "забранет влез на животни" - означува мес-
то забрането за носење животни. Се поставува пред 
местата забранети за носење животни; 

4. Знак "забрана за играње со топка" - означува 
место забрането за играње со топка. Се поставува 
пред местата забранети за играње со топка. 
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Член 25 
Знакот за обврска го известува капачот за негово-

то задолжително однесување во капалиштето. 
Знак "задолжителен правец" - се поставува така 

што да е очигледно во кој правец треба да оди капа-
чот. 

Член 26 
Знакот за опасност има форма на рамностран три-

аголник, со страни 0,50 х 0,50 х 0,50 м.Основата на три-
аголникот е жолта, а рабовите црвени. Ширината на 
рабовите е 0,05 м.Симболот и натписот на знакот се со 
сина боја. 

Знакот за забрана има форма на круг, со дијаметар 
0,50. Основата на кругот е сина, а рабовите црвени. 
Ширината на работ и дијагоналата се 0,05 м. Симбо-
лот на знакот е со бела боја. 

Знакот за обврска има форма на круг, со дијам-
етар 0,50 м. Основата на кругот е сина. Симболот на 
знакот е со бела боја. 

Знакот "спасител на вода" е во форма на квадрат. 
Основата на квадратот е бела. Во средината има круг, 
со дијаметар од најмалку 0,08 м, со елементи на венец 
за спасување со бела и црвена боја и натпис "спасител 
на вода" со сини букви, а во средината црвен крст и 
вода. 

Страните на знакот спасител на вода, со кој се обе-
лежуваат местата за набљудување, пружање прва ме-
дицинска помош и чамците наменети за спасување на 
вода се со димензии од најмалку 0,20 м. 

Графичкиот приказ на знаците од став 1, 2, 3 и 4 на 
овој член е даден во прилог 1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 27 
Спасителот на вода на левиот ракав, или на левиот 

преден дел на маица со бела боја, носи знак "спасител 
на вода". 

Член 28 
Капалиштето треба да биде обезбедено со опрема 

за спасување на вода и пружање прва медицинска по-
мош. 

Опремата од став 1 на овој член треба да е сместе-
на на видно означен простор и поставена така да е бр-
зо достапна. Сите составни делови на опремата за спа-
сување и пружање прва медицинска помош, треба пос-
тојано да бидат на располагање. 

Член 29 
Капалиштата треба да се опремени со следната 

спасувачка опрема: 
- спасувачки коноп со осмица; 
- спасувачки топки или обрачи; 
- чамец за спасување со спасувачки обрач, а во ко-

личини на секои 50 м. по еден обрач за спасување, или 
топка со најмалку 30 м. коноп. 

Член 30 
Во капалиштето треба да има обезбеден објект 

или простор за пристап до водените површини, за 
сместување и за пружање прва медицинска помош, 
кој треба: 

- да биде осветлен; 
- да има ладна и топла вода; 
- санитариите да бидат во непосредна близина; 
- да има телефон; 
- да има легло со определен број топла облека; 
- да има плакар за сместување санитетска опрема и 

материјал и 
- ѕидовите и подовите да бидат обложени со мате-

ријал кој лесно се одржува. 
Член 31 

Спасителот на вода треба да ја има следната опрема: 
- свирче; 
- мегафон и опрема за слободно нуркање (маска и 

пераи). 
Член 32 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-8011 
27 јули 2001 година 

Скопје 

Министер 
за транспорт и врски, 
Љупчо Балкоски, с.р. 
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1184. 
Врз основа на член 66 став 3 од Законот за внат-

решна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), ми-
нистерот за транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ЕКИПАЖ ЗА БЕЗБЕДНА ПЛОВИДБА НА БРО-

ДОВИТЕ ВО ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува бројот и составот 

на членовите на екипаж за безбедна пловидба на бро-
довите во внатрешната пловидба. 

Член 2 
Патнички брод во состав на екипажот треба да 

има: 
1. заповедник и морнар на брод со централно дале-

чинско управување погонска сила до 220 Кв; 
2. заповедник, машинист и морнар на брод со цен-

трално далечинско управување погонска сила над 220 
Кв; 

3. заповедник, бродски крмар, машинист и морнар 
на брод без централно далечинско управување погон-
ска сила над 220 Кв. 

Член 3 
Товарен брод, влекач и потискувач, во составот на 

екипажот треба да имаат: 
1. Брод со сопствен погонски уред до 220 Кв. 
а) заповедник и морнар на брод со централно дале-

чинско управување; 
б) заповедник, машинист и морнар на брод без 

централно далечинско управување. 
2. Брод со сопствен погонски уред над 220 Кв. 
а) заповедник, машинист и морнар на брод со цен-

трално далечинско управување; 
б) заповедник, бродски крмар, машинист и морнар 

на брод без централно далечинско управување. 
Товарен брод без сопствен погон со уред за корми-

ларење, најмалку треба да има заповедник на брод. 

Член 4 
Технички брод со сопствен погонски машински 

уред, во составот на екипажот треба да има: 
1. заповедник, раководител на технички брод, ма-

шинист и морнар на брод со централно далечинско уп-
равување; 

2. заповедник, раководител на технички брод, 
бродски кормилар, машинист и морнар на брод без 
централно далечинско управување. 

Технички брод без сопствен погонски машински 
уред, кој опслужува други пловни објекти, најмалку 
треба да има раководител на техничкиот брод и мор-
нар. 

Член 5 
Пливачки објект во составот на екипажот треба да 

има: 
1. заповедник со звање морнар на пливачки објект 

од 50 до 500 тони депласман; 
2. заповедник со звање крмар на товарен брод на 

пливачки објект над 500 тони депласман. 

Член 6 
Скела со сопствен погонски машински уред треба 

да има заповедник на скела со звање морнар моторист 
и морнар. 

Скела без сопствен погонски машински уред тре-
ба да има заповедник на скела со звање морнар со по-
ложен испит. 

Член 7 
Бродот не треба да има екипаж ако е потискуван 

(туркан) или влечен кон страната (бокот) на друг брод, 
под услов екипажот на другиот брод да е доволно бро-
ен и стручен за да обезбеди сигурност во пловидбата. 

За време на стоење во пристаниште, или надвор од 
пловен пат, бродот не треба да има екипаж, но треба 
да биде под стручен надзор. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот со најмалиот 
број на членови на екипажот за безбедна пловидба 
што мораат да го имаат бродовите на внатрешната 
пловидба на трговската морнарица на СФРЈ ("Сл. 
лист на СФРЈ" бр. 32/82). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја" 

Бр. 02-8012 Министер 
27 јули 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 

1185. 
Врз основа на член 33 од Законот за внатрешна 

пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), министе-
рот за транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ 

ПРОБНО ВОЗЕЊЕ НА БРОД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните ус-

лови за вршење на пробно возење на брод. 

Член 2 
Пробно возење на брод е пловидба на брод за вре-

ме и по градење на бродот, преправка на бродот и при 
вршење основен преглед на бродот. 

Член 3 
Местото и времето за вршење пробно возење на 

брод, треба да се пријави во Капетанијата на приста-
ништата, најмалку 8 дена пред вршење на пробното 
возење. 

Органот од став 1 на овој член ги известува учес-
ниците во внатрешната пловидба за времето и место-
то на вршење пробно возење на брод. 

Член 4 
На бродот на кој се врши пробно возење, освен 

членовите на екипажот може да се наоѓаат и лицата 
што изведуваат работи на бродот, или вршат други ис-
питувања, односно преглед на бродот. 

Членовите на екипажот и лицата од став 1 на овој 
член треба да бидат навремено качени на бродот, за-
ради запознавање со постапките, односно дејствијата 
што ќе се изведуваат на бродот за време на пробното 
возење. 

Член 5 
Заповедникот на бродот на кој се врши пробно во-

зење, треба да има најмалку две години пловидбен 
стаж во својство на заповедник на брод во секторот на 
внатрешната пловидба. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за вршење 
пробно возење на бродови ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 
22/88). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 02-8013 Министер 
27 јули 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 
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1186. 
Врз основа на член 132 став 2 од Законот за внат-

решна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), ми-
нистерот за транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ НУРКАЊЕТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на кој се 

врши нуркањето, во водите на Република Македонија. 

Член 2 
Нуркање може да се врши за: 
- спортско - рекреативни цели; 
- едукација на нуркачи; 
- подводни натпревари; 
- подводни истражувања и 
- подводно фотографирање и снимање за лични 

потреби. 
Употреба на направи за фотографирање и снима-

ње под вода управувани од површината не се сметаат 
за нуркање. 

Член 3 
Нуркањето се врши со нуркачка опрема и тоа: 
- автономна нуркачка опрема; 
- поврзана нуркачка опрема и 
- технички помагала за нуркање. 
Автономна нуркачка опрема е комплет на апарат 

кој се состои од сад за компримиран воздух, кислород 
или друга смеса на гасови за дишење, уреди за дишење 
под површината кои нуркачот ги носи со себе, ком-
пензатор за пловност и нуркачки мерни инструменти. 

Поврзана нуркачка опрема е опрема кај која диш-
ниот медиум се добива од површината, така што нур-
качот е поврзан со црево и кабел со површината. 

Технички помагала за нуркање се сите останати 
направи кои служат за движење или престој под вода 
со човечки екипаж. 

Член 4 
При нуркање за спортско - рекреативни цели со 

употреба на автономна нуркачка опрема, најголемата 
дозволена длабочина за нуркање изнесува 40 метри. 

Член 5 
Подрачјето за нуркање со автономна нуркачка оп-

рема или со технички помагала треба да е видливо 
обележано, согласно Меѓународниот сигнален кодекс. 

Член 6 
Нуркање може да врши лице со важечка нуркачка 

дозвола издадена во земјата и странство. 
Нуркањето може да се врши само на места што не 

се забранети за нуркање, односно на места дозволени 
за организирани нуркања. 

При издавање на нуркачката дозвола Сојузот на 
организациите за подводни активности на Македони-
ја, е должен да го извести лицето на кое му ја издава 
дозволата, за местата забранети за нуркање, за места-
та дозволени за организирани нуркања и за местата 
што не се забранети за нуркање. 

Член 7 
Сојузот на организациите за подводни активности 

на Македонија, секоја година писмено го известува 
Министерството за транспорт и врски за бројот на из-
дадените нуркачки дозволи во претходната година. 

Член 8 
Спортски подводни натпревари, може да се одржу-

ваат по претходна согласност од Министерството за 
транспорт и врски - Капетанијата на пристаништата. 

Член 9 
Нуркање не може да се врши: 
- во пристаништа и на нивни влезови; 
- во близина на воени објекти; 

- во пограничен појас и 
- на посебно обележани места согласно други про-

писи, освен ако нуркањето се изведува заради полици-
ски или воени потреби, односно со претходна соглас-
ност од Министерството за транспорт и врски - Капе-
танија на пристаништата. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 02-8014 Министер 
27 јули 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 

1187. 
Врз основа на член 99 од Законот за внатрешна 

пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), министе-
рот за транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСТАКНУВАЊЕ И ВЕЕЊЕ 

НА ЗНАМЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на истак-

нување и веење на знамето на Република Македонија, 
на бродовите што имаат македонска државна припад-
ност. 

Член 2 
Знамето на Република Македонија (во натамошни-

от текст: знамето), освен на бродовите што пловат на 
едра, се истакнува на крмено знамено копје, а ако тоа 
не е можно на знамена сошка. Доколку и тоа не е 
можно, а на бродот има повеќе јарболи, знамето се ис-
такнува на крмениот јарбол. 

Знамето секогаш треба да биде подигнато, така 
што горниот раб од знамето да го достигнува врвот на 
знаменото копје, сошка или јарбол. 

На врвот од јарболот на кој се вее знамето, не смее 
да се вее и друго знаме, или да се истакнува друг знак. 

Член 3 
Големината на знамето што се вее треба да е сраз-

мерна на големината на бродот. 
Може да се вее знаме со големини: 
1. 2,50 x 3,75 м 
2. 1,40 x 2.10 м 
3. 0,80 x 1,20 м 
4. 0,50 x 0,75 м 

Член 4 
Знамето се вее од изгревање до заоѓање на сонце-

то. 
Член 5 

Покрај знамето, може да се истакнуваат знаци на 
меѓународниот сигнален кодекс, како и посебен знак 
на фирмата на сопственикот, односно корисникот на 
бродот, претходно одобрен од Министерството за 
транспорт и врски. 

Знаците на меѓународниот сигнален кодекс се ис-
такнуваат на сигналниот јарбол, над командниот мост, 
на катарката на предниот јарбол, или на друго видли-
во место. 

Член 6 
При средба со македонски воен брод, бродот на 

внатрешната пловидба на Република Македонија, поз-
дравува со еднократно бавно спуштање на знамето на 
една третина од знаменото копје, сошка или јарбол. 

Член 7 
Ако на бродот се наоѓа претседателот на Републи-

ка Македонија, знамето на Република Македонија се 
истакнува и на предниот јарбол. 

Ако бродот нема преден јарбол, тогаш знамето се 
истакнува на јарбол над командниот мост. 
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Ако на бродот се наоѓа функционер на странска 
држава како почесен гостин на претседателот на Ре-
публика Македонија, или на Владата на Република 
Македонија, претседател или член на влада на стран-
ска држава, или специјален пратеник на функционер 
на странска држава, со негова дозвола на предниот 
јарбол ќе се истакне и знамето на таа држава. 

Член 8 
За свечени пригоди на бродовите покрај знамето 

на крмата се истакнува и мал, односно голем украс. 
Мал украс е државното знаме кое се истакнува: 
1. На крмениот јарбол; 
2. На предниот јарбол - а ако се истакнува во чест 

на странска држава или странски државјанин на тоа 
место се истакнува знамето на таа држава или на др-
жавата чиј државјанин е лицето на кое му се искажува 
почит и 

3. На предното (прамченото) копје, а може да се 
истакне знамето или грбот на градот чие име го носи 
бродот. 

Голем украс се состои од мал украс и знаци на Ме-
ѓународниот сигнален кодекс, кои се истакнуваат од 
прамецот до крмата. 

Член 9 
За време на пловидба, бродот истакнува мал украс, 

а во пристаништето истакнува голем украс. 
Мал украс во пристаништето истакнуваат бродо-

вите, кои според важечките прописи не треба да ги 
имаат знаците на Меѓународниот сигнален кодекс. 

Член 10 
Мал украс истакнуваат бродовите во денови на др-

жавни празници, а ако бродот е во странски води кога 
тоа ќе го побара дипломатското, односно конзуларно-
то претставништво на Република Македонија. 

Член 11 
На половина копје, сошка или јарбол знамето на 

бродот се спушта: 
1. Во денови на жалост; 
2. Во случај на смрт, до моментот на пренесување-

то на починатиот на копно и 
3. Во случај на превоз на починато лице - за време 

на внесувањето на починатиот на бродот и пренесува-
њето на починатиот на копно. 

Член 12 
Ако странски пристанишен орган, побара од запо-

ведникот на бродот да истакне украс, или знамето да 
го спушти на половина копје, заповедникот доколку е 
тоа можно од најблиското дипломатско претставниш-
тво на Република Македонија ќе побара упатства за 
начинот на постапување. 

Член 13 
Капетанијата на пристаништата, заповедниците на 

странските бродови што се наоѓаат во домашни прис-
таништа ќе ги извести за карактерот на прославата, 
или жалоста и ќе побара од нив да постапат како до-
машните бродови. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник , престанува да важи Правилникот за истакнување 
и веење на знамето на трговската морнарица на СФРЈ 
и истакнувањето знаци на бродовите на трговската 
морнарица на СФРЈ ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 2/81). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

Бр. 02-8015 Министер 
27 јули 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 

1188. 
Врз основа на член 17, став 2, алинеја 4 од Законот 

за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 
33/96, 17/98 и 28/2000) министерот за транспорт и вр-
ски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОКОТ ЗА НАДЗОР НА КАБЛОВСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИСКА МРЕЖА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на надо-

местокот за вршење на надзор за кабловска радио-те-
левизиска мрежа. 

Член 2 
Надоместокот за надзор од член 1 на овој правил-

ник се утврдува според бројот на домаќинствата во 
подрачјето на доделената концесија и бројот на краен 
кориснички приклучок, така што изнесува: 

- за подрачје до 500 домаќинства. 0,1 ДЕМ/по прик-
лучок 

- за подрачје од 500 до 3.000 домаќинства. 0,2 
ДЕМ/по приклучок 

- за подрачје од 3.000 до 8.000 домаќинства. 0,3 
ДЕМ/по приклучок 

- за подрачје од 8.000 до 15.000 домаќинства. 0,4 
ДЕМ/по приклучок 

- за подрачје од 15.000 до 30.000 домаќинства. 0,5 
ДЕМ/по приклучок 

Надоместокот за надзор се плаќа во денарска про-
тиввредност според средниот курс на Народна банка 
на Р.М. на денот на уплатата на жиро сметка на Упра-
вата за телекомуникации. 

Член 3 
Управата за телекомуникации надоместокот од 

член 2 на овој правилник го пресметува месечно врз 
основа на извештај на концесионерот за бројот на 
крајните кориснички приклучоци. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 10-6295 Министер 
01 август 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 

1189. 
Врз основа на член 14 став 3 и член 15 став 3 од За-

конот за државните службеници ("Службен весник на 
Република Македонија" број 59/2000, 112/2000 и 
34/2001), директорот на Агенцијата за државни служ-
беници донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И КРИТЕРИУМИТЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ И ПРИП-

РАВНИЧКИОТ ИСПИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот, постап-

ката и критериумите за спроведување на стручниот и 
приправничкиот испит, како и начинот на следењето и 
оценувањето на државниот службеник-приправник. 

I. СТРУЧЕН ИСПИТ 

Член 2 
Стручниот испит се полага според програма која е 

составен дел на овој правилник. 

Член 3 
(1) Полагањето на стручниот испит се врши пред 

Комисијата за полагање на стручен испит (во ната-
мошниот текст: Комисија), формирана со решение на 
директорот на Агенцијата за државни службеници. 



Стр. 3828 - Бр. 59 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 8 август 2001 

(2) Комисијата е составена од претседател и двајца 
членови и нивни заменици, од кои претседателот и 
еден член и нивните заменици се од редот на раковод-
ните државни службеници од Агенцијата за државни 
службеници, а еден член и неговиот заменик се имену-
ваат од редот на раководните или стручните државни 
службеници од државниот орган за чии потреби се 
спроведува постапката за вработување, на предлог на 
државниот орган. 

(3) Членот на Комисијата и неговиот заменик име-
нуван од државниот орган, учествуваат во работата на 
Комисијата во зависност од потребите за вработување 
на државни службеници во соодветниот државен орган. 

(4) Комисијата од ставот (1) на овој член врши се-
лекција на пријавените кандидати согласно со Правил-
никот за критериумите, стандардите и постапката за 
вработување и селекција на државните службеници. 

Член 4 
Комисијата се формира во зависност од барањата 

за потребата од нови вработувања на државните 
службеници од соодветните државни органи. 

Член 5 
(1) Со работата на Комисијата раководи претседа-

телот. Во случај на спреченост или отсуство на прет-
седателот со Комисијата раководи неговиот заменик. 

(2) Комисијата работи во полн состав и одлучува 
со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови 
на Комисијата. 

(3) Претседателот, заедно со другите членови на 
Комисијата, се грижи за правилна, односно неприс-
трасна и објективна работа на Комисијата. 

(4) Претседателот, заедно со другите членови на 
Комисијата, се грижи за правилно спроведување на 
испитот. 

Член 6 
(1) Комисијата има секретар именуван со решение 

од директорот на Агенцијата за државни службеници 
(во натамошниот текст: Агенција), од редот на струч-
ните државни службеници од Агенцијата. 

(2) Секретарот ги врши стручните и други работи 
во врска со работата на Комисијата. 

Член 7 
Полагањето на стручниот испит се спроведува во 

рок од три месеци од денот на завршувањето на јавни-
от оглас за вработување на државен службеник. 

Член 8 
Стручниот испит се состои од два дела: 
- писмен дел - тест составен од прашања со избор 

на одговор за областите од Програмата за полагање 
на испитот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и областа 8 која содржи пра-
шања од областите, односно секторите специфични за 
државниот орган за чии потреби се спроведува пос-
тапката за вработување и 

- практичен дел составен од прашања од областа 8 
од Програмата за полагање на испитот (информатич-
ка технологија). 

Член 9 
(1) Агенцијата подготвува различни по сложеност 

тестови за писмениот дел на испитот за кандидатите 
со различно (високо, вишо и средно) образование. 

(2) Писмените тестови и за двете образовни групи 
ги опфаќаат истите области од Програмата за полага-
ње на испитот. 

Член 10 
(1) Секретарот на Комисијата го утврдува иденти-

тетот на кандидатите пред почетокот на полагањето 
на испитот (лична карта или патна исправа издадена 
од надлежен орган). 

(2) Секретарот на Комисијата во присуство на 
претседателот и членовите на Комисијата, на секој од 
кандидатите му ги врачува одделно писмениот тест и 
испитните прашања за практичниот дел од испитот, 
кои се запечатени во плик. 

(3) Писмениот тест и испитните прашања за прак-
тичниот дел се посебно заштитени од страна на Коми-
сијата. 

(4) На испитот присуствуваат само членовите на 
Комисијата, секретарот и кандидатите кои го полага-
ат испитот. 

Член 11 
(1) Времетраењето на писмениот дел на испитот е 

два часа, а времетраењето на практичниот дел на ис-
питот е еден час. 

(2) Практичниот дел од испитот се полага истиот, 
а најдоцна следниот ден од денот на полагањето на 
писмениот дел од испитот, според редоследот на испи-
тување на кандидатите утврден од Комисијата. 

Член 12 
(1) Комисијата ги известува кандидатите за дату-

мот, времето и местото на полагањето на испитот. 
(2) Комисијата навремено ги информира кандида-

тите за секоја промена на датумот, времето и местото 
на полагањето на испитот со ново известување. 

Член 13 
(1) За време на полагањето не е дозволено догова-

рање меѓу кандидатите, користење на недозволени 
средства, ниту напуштање на просторијата во која се 
изведува полагањето. 

(2) Доколку Комисијата констатира едно од наве-
дените дејствија од ставот (1) на овој член од страна 
на кандидатот, може да го отстрани од полагањето на 
испитот. Во тој случај се смета дека кандидатот не го 
положил испитот. 

Член 14 
(1) Кандидатот го предава писмениот тест и изра-

ботените одговори на прашањата од практичниот дел 
од испитот во времето определено за полагање на ис-
питот сметано од приемот на писмениот тест, односно 
прашањата за практичниот дел. 

(2) Кандидатот кој во времето од ставот (1) на овој 
член нема да го изработи писмениот тест, односно пра-
шањата за практичниот дел од испитот, истите ги пре-
дава на Комисијата во состојба до која дошол на исте-
кот на времето предвидено за полагање на испитот. 

Член 15 
Кандидатот кој ќе дојде на испитот и го прими пис-

мениот тест и испитните прашања за практичниот дел 
од испитот и се откаже од полагање, се смета дека не 
го положил испитот. 

Член 16 
(1) Успехот на кандидатот Комисијата го оценува 

описно според резултатите кои тој ги покажал на ис-
питот, со оценката положил или не положил. 

(2) При утврдувањето на постигнатиот успех на 
кандидатот се применува следнава бодовна табела: 

Област од 
Програмата 

Максимален 
можен број 
на бодови 

Минимално ниво за 
положен испит во: Област од 

Програмата 
Максимален 
можен број 
на бодови Бодови (%) 

Писмен дел: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 

100 60 60% 

Практичен 
дел: 9 30 18 60% 

Член 17 
(1) За текот на испитот, секретарот на Комисијата 

води записник во кој се внесуваат следниве податоци: 
составот на Комисијата, името и презимето на канди-
датот, датумот на полагање на испитот, бројот на пис-
мениот тест и испитните прашања за практичниот дел 
од испитот поставени на кандидатот и одлуката на Ко-
мисијата за успехот на кандидатот. 

(2) Записникот го потпишуваат претседателот, 
членовите и секретарот на Комисијата. 
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Член 18 
Комисијата ги прегледува тестовите и записнички 

ги утврдува резултатите од испитот поединечно за се-
кој кандидат. 

Член 19 
(1) Кандидатот се известува за резултатите од ис-

питот најдоцна три дена од денот на полагањето на ис-
питот. 

(2) Кандидатот може да оствари увид во резулта-
тите на испитот во рок од 24 часа од известувањето од 
ставот (1) на овој член. 

II. ПРИПРАВНИЧКИ ИСПИТ 

Член 20 
За време на приправничкиот стаж, државниот 

службеник-приправник се наоѓа на стручна (практич-
на) обука за оспособување за работното место на кое 
е вработен, а со приправничкиот испит се врши про-
верка на неговата оспособеност за самостојно вршење 
на работите на работното место на кое е вработен. 

Член 21 
Државниот службеник-приправник во текот на 

приправничкиот стаж со практична работа и учење, 
под надзор на еден од раководните државни службе-
ници од организациониот облик во кој е вработен, се 
воведува и оспособува за извршување на работите и 
задачите на работното место на кое е вработен. 

Член 22 
Определениот раководен државен службеник од 

соодветниот организационен облик на државниот ор-
ган, каде што се обучува државниот службеник-прип-
равник, перманентно го следи и оценува работењето 
на државниот службеник-приправник и се грижи за 
обезбедување услови за успешно извршување на прип-
равничкиот стаж, како и за подготвувањето за полага-
ње на приправничкиот испит. 

Член 23 
(1) Државниот службеник-приправник води еви-

денција за позначајните работи кои ги извршувал. 
(2) За евиденцијата што ја води државниот служ-

беник-приправник и за покажаниот успех мислење да-
ва раководниот државен службеник кој ја следел него-
вата работа. 

(3) Евиденцијата за извршената работа и мислење-
то се доставуваат до Комисијата за спроведување на 
постапката за вработување при државниот орган, кое 
треба да биде земено предвид при утврдување на оцен-
ката на кандидатот. 

Член 24 
Државниот службеник - приправник го полага 

приправничкиот испит по Програма за полагање на 
приправнички испит која е составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 25 
Рокот за полагање на приправничкиот испит е 30 

дена пред истекот на рокот за приправничкиот стаж. 

Член 26 
(1) Државниот службеник-приправник, пред 

истекот на приправничкиот стаж, поднесува барање 
за полагање на приправнички испит до Комисијата за 
спроведување на постапка за вработување при држав-
ниот орган (во натамошниот текст: Комисија). 

(2) Барањето за полагање на приправничкиот ис-
пит ги содржи следниве податоци: 

- име и презиме на кандидатот кој полага приправ-
нички испит и 

- потврда за завршен приправнички стаж од рако-
водниот државен службеник од членот 21 на овој пра-
вилник. 

Член 27 
(1) Комисијата во рок од десет дена од денот на 

доставеното барање од членот 26 на овој правилник, 
го определува терминот за полагање и за тоа го извес-
тува кандидатот. 

(2) Известувањето се доставува најмалку десет де-
на пред денот определен за полагање на приправнич-
киот испит. 

Член 28 
Стручните и административно-техничките работи 

за полагање на приправничкиот испит ги врши секре-
тарот на Комисијата. 

Член 29 
Ако кандидатот од оправдани причини е спречен 

да го полага приправничкиот испит заради болест, 
службена должност или други објективни причини, ис-
тиот може да го полага најрано по истекот на 30 дена 
од денот кога престанала причината заради која кан-
дидатот бил спречен да го полага испитот. 

Член 30 
Приправничкиот испит се состои од два дела: 
- писмен дел - тест составен од прашања со избор 

на одговор за областите од 1 до 8 од Програмата за 
полагање на испитот и 

- практичен дел за областа 9 од Програмата за по-
лагање на испитот (информатичка технологија). 

Член 31 
(1) Агенцијата подготвува различни по сложеност 

тестови за писмениот дел на испитот за кандидатите 
со различно (високо, вишо и средно) образование. 

(2) Писмените тестови за двете образовни групи ги 
опфаќаат истите области од Програмата за полагање 
на испитот. 

Член 32 
(1) Времетраењето на писмениот дел на испитот е 

два часа, а времетраењето на практичниот дел на ис-
питот е еден час, 

(2) Практичниот дел од испитот се полага истиот, 
а најдоцна наредниот ден од денот на полагањето на 
писмениот дел од испитот, според редоследот на испи-
тување на кандидатите утврден од Комисијата. 

Член 33 
(1) Кандидатот го предава писмениот тест и изра-

ботените одговори на прашањата за практичниот дел 
од испитот во времето определено за полагање на ис-
питот, сметано од приемот на писмениот тест, однос-
но прашањата за практичниот дел. 

(2) Кандидатот кој во времето од ставот (1) на овој 
член нема да го изработи писмениот тест, односно пра-
шањата за практичниот дел од испитот, истите ги пре-
дава на Комисијата во состојба до која дошол на исте-
кот на времето предвидено за полагање на испитот. 

Член 34 
Кандидатот кој ќе дојде на испитот и го прими пис-

мениот тест и испитните прашања за практичниот дел 
од испитот и се откаже од полагање се смета дека ис-
питот не го положил. 

Член 35 
(1) Успехот на кандидатот Комисијата го оценува 

описно според резултатите кои тој ги покажал на ис-
питот со оценката положил или не положил. 

(2) При утврдувањето на постигнатиот успех се 
применува следнава бодовна табела: 

Област од 
Програмата 

Максимален 
можен број 
на бодови 

Минимално ниво за 
положен испит во: Област од 

Програмата 
Максимален 
можен број 
на бодови Бодови (%) 

Писмен дел: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 

100 60 60% 

Практичен 
дел: 9 30 18 60% 

Член 36 
(1) Кандидатот се известува за резултатите од ис-

питот најдоцна три дена од денот на полагањето на ис-
питот. 
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(2) Кандидатот може да оствари увид во резулта-
тите од испитот во рок од 24 часа од известувањето од 
ставот (1) на овој член. 

Член 37 
(1) За текот на приправничкиот испит се води за-

писник во кој се внесуваат следниве податоци: соста-
вот на Комисијата, името и презимето на кандидатот, 
датумот на полагањето на испитот, бројот на писмени-
от тест, испитните прашања за практичниот дел од ис-
питот поставени на кандидатот и одлуката на Комиси-
јата за успехот на кандидатот. 

(2) Записникот го потпишуваат претседателот, 
членовите и секретарот на Комисијата. 

Член 38 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-1045 Агенција за државни службеници 
31 јули 2001 година Директор, 

Скопје Рубин Двојаков, с.р. 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 

Област I: 
1. Основни правни поими 
2. Суверенитет 
3. Основни слободи и права на човекот и граѓани-

нот 
4. Политичко претставување, избори и политички 

партии 

Област II: 
1. Организација на власта во Република Македонија 
2. Собрание на Република Македонија 
3. Претседател на Република Македонија 
4. Влада на Република Македонија 
5. Органи на државната управа 
6. Судство 
7. Јавно обвинителство 
8. Уставен суд на Република Македонија 
9. Народен правобранител 
10.Совет за меѓунационални односи 
11 .Совет за безбедност на Република Македонија 
12. Локална самоуправа 

Област III: 
1. Систем на јавна администрација 
2. Државен службеник 

Област IV: 
1. Управна постапка 

Област V: 
1. Буџетски и даночен систем 

Област VI: 
1. Заштита на личните податоци и транспарен-

тност на податоците од јавен интерес 
Област VII: 
1. Европска унија 

Област VIII: 
1.Прашања од областите, односно секторите спе-

цифични за органите од членот 3 ставот 2 од Законот 
за државните службеници за чии потреби се води пос-
тапката за вработување 

Област IX: 
1. Основи на Windows 2000, Microsoft Word 2000 и 

Microsoft Exel 2000 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИПРАВНИЧКИ ИСПИТ 

Област I: 
1. Основни правни поими 
2. Суверенитет 
3. Основни слободи и права на човекот и граѓани-

нот 
4. Политичко претставување, избори и политички 

партии 

Област II: 
1. Организација на власта во Република Македонија 
2. Собрание на Република Македонија 
3. Претседател на Република Македонија 
4. Влада на Република Македонија 
5. Органи на државната управа 
6. Судство 
7. Јавно обвинителство 
8. Уставен суд на Република Македонија 
9. Народен правобранител 
10. Совет за меѓунационални односи 
11. Совет за безбедност на Република Македонија 
12. Локална самоуправа 

Област III: 
1. Систем на јавна администрација 
2. Државен службеник 

Област IV: 
1. Управна постапка 

Област V: 

1. Буџетски и даночен систем 

Област VI: 
1. Заштита на личните податоци и транспарен-

тност на податоците од јавен интерес 
Област VII: 
1. Европска унија 

Област VIII: 
1. Канцелариско и архивско работење 

Област IX: 
1. Основи на Windows 2000, Microsoft Word 2000 и 

Microsoft Exel 2000 
1190. 

Врз основа на член 84 став 3 од Законот за држав-
ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот 
на Агенцијата за државни службеници донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И КРИТЕРИУ-

МИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИОТ 
ИСПИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот, постап-

ката и критериумите за спроведување на преодниот 
испит за стекнување на статус државен службеник. 

Член 2 
Преодниот испит за стекнување на статус државен 

службеник се полага според програма која е составен 
дел на овој правилник. 

Член 3 
(1) Агенцијата за државни службеници доставува 

поединечно писмено известување до секој кандидат за 
полагање на преодниот испит (во натамошниот текст: 
кандидат), за неговата обврска за полагање на преод-
ниот испит. 
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(2) По добивањето на потврда за приемот на извес-
тувањето од ставот (1) на овој член од кандидатот, 
Агенцијата за државни службеници до кандидатот 
доставува примерок од Прирачникот за полагање на 
преодниот испит. 

Член 4 
(1) Преодниот испит се полага пред испитна коми-

сија (во натамошниот текст: Комисија), формирана со 
решение на директорот на Агенцијата за државни 
службеници (во натамошниот текст: Агенција). 

(2) Комисијата се состои од три члена и нивни за-
меници, од кои двајца членови и нивните заменици се 
именуваат од редот на раководните државни службе-
ници во Агенцијата, а еден член и неговиот заменик се 
именуваат од редот на раководните државни службе-
ници од еден од државните органи од членот 3 ставот 
2 на Законот за државните службеници, на предлог на 
државниот орган. 

(3) Мандатот на членовите на Комисијата и нивни-
те заменици именувани од редот на раководните др-
жавни службеници од Агенцијата е една година. Ман-
датот на членот на Комисијата и неговиот заменик 
именуван од редот на раководните државни службени-
ци од соодветниот државен орган е шест месеци. 

Член 5 
(1) Директорот на Агенцијата именува претседа-

тел на Комисијата од редот на членовите на Комисија-
та. 

(2) Претседателот на Комисијата го води испитот 
и се грижи за правилна, непристрасна и објективна ра-
бота на Комисијата. 

(3) Претседателот, заедно со другите членови на 
Комисијата, се грижи за правилно спроведување на 
испитот. 

(4) Комисијата работи во полн состав и одлучува 
со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови 
на комисијата. 

Член 6 
Комисијата има секретар именуван со решение од 

директорот на Агенцијата од редот на стручните др-
жавни службеници од Агенцијата со мандат од една 
година. 

Член 7 
(1) Агенцијата организира подготвителна обука за 

писмениот дел од преодниот испит која не е задолжи-
телна за кандидатите. 

(2) Подготвителната обука Агенцијата може да ја 
организира и спроведе во соработка со друга стручна 
институција. 

(3) Подготвителната обука се спроведува најмалку 
30 дена пред денот на одржувањето на преодниот ис-
пит. 

Член 8 
(1) Агенцијата до кандидатите доставува известу-

вање за времето и местото на одржување на подготви-
телната обука најмалку 30 дена пред почетокот на 
обуката. 

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член се об-
јавува на огласната табла на државниот орган. 

(3) Агенцијата навремено ги информира кандида-
тите за секоја промена на времето и местото на зака-
жаната подготвителна обука со ново известување. 

Член 9 
(1) Кандидатот поднесува пријава за подготвител-

ната обука до Агенцијата најдоцна 20 дена пред поче-
токот на обуката. 

(2) Пријавата од ставот (1) на овој член содржи: 
име и презиме, органот во кој е вработен кандидатот, 
работното место на кое е распореден и видот и степе-
нот на завршеното образование. 

(3) Кандидатот кој се пријавил за подготвителната 
обука може да се откаже од посетувањето на обуката, 
за што ја известува Агенцијата најмалку десет дена 
пред денот определен за почеток на обуката. 

(4) Кандидатот може само еднаш да ја посетува 
обуката. 

(5) Кандидатот кој се пријавил за обуката не сноси 
никакви трошоци. 

Член 10 
Преодниот испит се состои од два дела: 
- писмен дел - тест составен од прашања со избор 

на одговор за областите 1,2,3,4,5,6 и 7 од програмата 
за полагање на испитот и 

- практичен дел за областа 8 (основи на информа-
тичка технологија) од програмата за полагање на ис-
питот. 

Член 11 
(1) Агенцијата подготвува различни по сложеност 

тестови за писмениот дел на испитот за кандидатите 
со различно (средно, вишо или високо) образование. 

(2) Писмените тестови и за едната и за другата об-
разовна група ги опфаќаат истите области од програ-
мата за полагање на испитот. 

Член 12 
(1) Времетраењето на писмениот дел на испитот е 

два часа, а времетраењето на практичниот дел на ис-
питот е еден час. 

(2) Практичниот дел од испитот се полага истиот, 
а најдоцна следниот ден од денот на полагањето на 
писмениот дел од испитот, според редослед на испиту-
вање на кандидатите утврден од Комисијата. 

Член 13 
(1) Комисијата ги известува кандидатите за дату-

мот, времето и местото на полагањето на испитот во 
испитните сесии во тековната година со известување 
објавено на огласната табла на секој од државните ор-
гани. 

(2) Комисијата навремено ги информира кандида-
тите за секоја промена на датумот, времето и местото 
на закажаните испитни сесии со ново известување. 

Член 14 
(1) Кандидатите поднесуваат пријава за полагање 

до Комисијата во Агенцијата. 
(2) Пријавата содржи: име и презиме на кандидатот, 

органот во кој е вработен, работното место на кое е 
распореден и видот и степенот на образованието. 

Член 15 
(1) Кандидатот ја поднесува пријавата во роковите 

утврдени за секоја испитна сесија во известувањето од 
членот 13 ставот (1) на Комисијата, а во секој случај 
најдоцна 20 дена пред датумот на одржувањето на ис-
питот во испитната сесија за која се пријавува. 

(2) Комисијата ги известува пријавените кандидати 
најдоцна 15 дена пред датумот на одржување на испи-
тот во испитната сесија за која се пријавиле дека ќе го 
полагаат испитот. 

Член 16 
(1) Кандидатот кој поднел пријава за полагање на 

испитот може да се откаже од полагањето на испитот 
најдоцна десет дена пред денот определен за полагање 
на испитот. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, се смета 
дека кандидатот кој поднел пријава за полагање на ис-
питот навремено се откажал од полагање, доколку во 
рок од седум дена од денот утврден за полагање до 
Комисијата достави писмено образложение со доку-
ментација дека испитот не го полагал заради болест, 
смрт во потесно семејство, неодложни и непланирани 
службени или други обврски. 

(3) Во случај кога Комисијата ќе одлучи дека при-
чините наведени во писменото образложение од ста-
вот (2) на овој член се оправдани, се смета дека канди-
датот не го полагал испитот. 

Член 17 
(1) Кандидатот кој нема да се јави на испитот, а 

бил уредно повикан и навремено не ја известил Аген-
цијата дека се откажува од испитот, се смета дека ис-
питот не го положил. 
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(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, кандида-
тот наредната пријава за полагање на испитот може 
да ја поднесе најрано за испитната сесија закажана 
после шест месеци од испитната сесија во која треба-
ло да го полага испитот, освен во случај кога овој рок 
го надминува рокот од три години утврден во членот 
84 ставот 1 од Законот за државните службеници за 
полагање на преодниот испит. 

Член 18 
(1) За текот на испитот, секретарот на Комисијата 

води записник во кој се внесуваат следниве податоци: 
составот на Комисијата, името и презимето на канди-
датот, датумот на полагањето на испитот, бројот на 
писмениот тест и испитните прашања за практичниот 
дел од испитот поставени на кандидатот и одлуката на 
Комисијата за успехот на кандидатот. 

(2) Записникот го потпишуваат претседателот на 
Комисијата, членовите и секретарот на Комисијата. 

Член 19 
(1) Секретарот на Комисијата го утврдува иденти-

тетот на кандидатите пред почетокот на полагањето 
на испитот (лична карта или патна исправа издадена 
од надлежен орган). 

(2) Секретарот на Комисијата, во присуство на 
претседателот и членовите на Комисијата, на секој од 
кандидатите му ги врачува одделно писмениот тест и 
испитните прашања за практичниот дел од испитот 
кои се во затворен запечатен плик. 

(3) Писмениот тест и испитните прашања за прак-
тичниот дел се посебно заштитени од страна на Коми-
сијата. 

(4) На испитот присуствуваат само членовите на 
Комисијата, секретарот и кандидатите кои го полага-
ат испитот. 

Член 20 
(1) За време на полагањето на испитот не е дозво-

лено договарање меѓу кандидатите, користење на не-
дозволени средства, ниту напуштање на просторијата 
во која се изведува полагањето. 

(2) Доколку Комисијата констатира вршење на ед-
но од недозволените дејства од ставот (1) на овој член 
од страна на кандидатот, може да го отстрани од пола-
гањето на испитот. Во тој случај, се смета дека канди-
датот не го положил испитот. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, кандида-
тот наредната пријава за полагање на испитот може 
да ја поднесе најрано за испитната сесија закажана 
после шест месеци од испитната сесија во која пола-
гал, освен во случај кога овој рок го надминува рокот 
од три години утврден во членот 84 ставот (1) од Зако-
нот за државните службеници за полагање на преод-
ниот испит. 

Член 21 
(1) Кандидатот го предава писмениот тест и изра-

ботените одговори на прашањата за практичниот дел 
од испитот во времето определено за полагање на ис-
питот, сметано од приемот на писмениот тест, однос-
но прашањата за практичниот дел. 

(2) Кандидатот кој во времето од ставот (1) на овој 
член нема да го изработи писмениот тест, односно 
прашањата за практичниот дел од испитот, истите и 
ги предава на Комисијата во состојбата до која дошол 
на истекот на времето предвидено за полагање на ис-
питот. 

Член 22 
Кандидатот кој ќе дојде на испитот и ги прими пис-

мениот тест и испитните прашања за практичниот дел 
од испитот и се откаже од полагање, се смета дека ис-
питот не го положил. 

Член 23 
(1) Кандидатот се известува за резултатите од ис-

питот најдоцна три дена од денот на полагањето на ис-
питот. 

(2) Кандидатот може да оствари увид во резулта-
тите од испитот во рок од 24 часа од известувањето од 
ставот (1) на овој член. 

Член 24 
(1) Кандидатот кој не го положил испитот при пр-

вото полагање може истиот повторно да го полага, но 
не повеќе од два пати и не пред истекот на шест месе-
ци од денот на првото полагање, освен во случај кога 
овој рок го надминува рокот од три години за полага-
ње на преодниот испит, утврден во членот 84 ставот 
(1) од Законот за државните службеници. 

(2) Доколку кандидатот при првото полагање на 
испитот го положил само писмениот или само прак-
тичниот дел од испитот во согласност со членот 25 од 
овој правилник, при повторното полагање е ослобо-
ден од полагањето на оној дел од испитот кој го поло-
жил при првото полагање. 

Член 25 
(1) Успехот на кандидатот Комисијата го оценува 

описно според резултатите кои тој ги покажал на ис-
питот, со оценката положил или не положил. 

(2) При утврдувањето на постигнатиот успех на 
кандидатот се применува следнава бодовна табела: 

Област од 
Програмата 

Максимален 
можен број 
на бодови 

Минимално ниво за 
положен испит во: Област од 

Програмата 
Максимален 
можен број 
на бодови Бодови (%) 

Писмен дел: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 7 

100 60 60% 

Практичен 
дел: 8 30 18 60% 

Член 26 
Агенцијата на кандидатот му издава потврда за по-

ложен преоден испит. 

Член 27 
(1) Образецот на потврдата од членот 26 на овој 

правилник содржи: грб на Република Македонија, нат-
пис Република Македонија, Агенција за државни 
службеници, име, татково име и презиме на кандида-
тот кој го полагал испитот, единствениот матичен 
број на граѓанинот, година и место на раѓање, органот 
во кој е вработен, работното место на кое е вработен, 
образованието, денот на кој го положил преодниот ис-
пит пред испитната комисија на Агенцијата, архивски-
от број, потпис на претседателот на испитната коми-
сија и директорот на Агенцијата и место за печат. 

(2) Образецот од ставот (1) на овој член е составен 
дел на овој правилник. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-1046 Агенција за државни службеници 
31 јули 2001 година Директор, 

Скопје Рубин Двојаков, с.р. 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕОДНИОТ ИСПИТ 

Област 1: 
I. Основни правни поими 
II. Суверенитет 
III. Основни слободи и права на човекот и граѓани-

нот 
IV. Политичко претставување, избори и политички 

партии 

Област 2: 
V. Организација на власта во Република Македо-

нија 
VI. Собрание на Република Македонија 
VII. Претседател на Република Македонија 
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VIII. Влада на Република Македонија 
IX. Органи на државната управа 
X. Судство 
XI. Јавно обвинителство 
XII. Уставен суд на Република Македонија 
XIII. Народен правобранител 
XIV. Совет за меѓунационални односи 
XV. Совет за безбедност на Република Македонија 
XVI. Локална самоуправа 
Област 3: 
XVII. Системот на јавната администрација 
XVIII. Државен службеник 
Област 4: 
XIX. Управна постапка 
Област.5: 
XX. Буџетски и даночен систем 
Област 6: 
XXI. Заштита на личните податоци и транспарен-

тност на податоците од јавен интерес 
Област 7: 
XXII. Европска унија 

Област 8: 
XXIII. Основи на Windows 2000, Microsoft Word 2000 

и Microsoft Excel 2000 

1191. 
Врз основа на член 12a од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот на 
Агенцијата за државни службеници донесе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И СТАНДАРДИТЕ, KAKO 
И ПОСТАПКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈА 

НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите и 

стандардите, како и постапката за селекција и врабо-
тување на државните службеници. 

Член 2 
За обезбедување на ефикасно, квалитетно и поли-

тички неутрално работење и професионалност на др-
жавните службеници во државните органи, при врабо-
тување на државните службеници се применуваат 
следниве критериуми и стандарди: знаење, способност 
и достигнување. 

Член 3 
Под знаење, како критериум и стандард за врабо-

тување на државниот службеник се подразбира успе-
хот во образовниот процес и успехот во други форми 
на образовни активности. 

Член 4 
Под способност, како критериум и стандард за 

вработување на државниот службеник се подразбира-
ат: умешноста и вештината за стручно и ефикасно из-
вршување на работите, како и организациони, рако-
водни, комуникациски и други способности. 

Член 5 
Под достигнување, како критериум и стандард за 

вработување на државниот службеник, се подразбира 
по правило позитивната препорака за достигнатите 
работни резултати во претходната работа на кандида-
тот и за придржувањето кон деловната етика, како и 
достигнувањата на полето на науката и културата. 

Член 6 
(1) Утврдувањето на знаењето, способностите и 

достигнувањата од членовите 3, 4 и 5 на овој правил-
ник се врши преку: оцената за постигнатите резултати 
во образовниот процес; покажаната активност, креа-
тивното учество и приложените трудови на семинари, 
советувањата, работилници, симпозиуми и други фор-
ми на образовни активности; резултатите од претход-
ното работење и потврдената професионалност, мена-
џерска и организациона умешност, комуникативноста 
во однесувањето со граѓаните, достапноста и отворе-
носта и остварените достигнувања во публицистичка-
та дејност. 

(2) Основа за вреднување на знаењето, способнос-
тите и достигнувањата од ставот (1) на овој член се 
покажаниот успех во образованието (диплома, свиде-
телство), другите стручни оспособувања и усовршува-
ња (уверенија, пофалница сертификати, приложени 
трудови на семинари, симпозиуми и слично во земјата 
и странство), постигнатите резултати и професионал-
носта во претходното работење (писмена препорака 
за работните карактеристики), публицистичката деј-
ност (вклученост во следењето на актуелните општес-
твено-економски и политички движења и состојби, ка-
ко и трудови од областа на науката и културата). 

Член 7 
Основа за вреднување на знаењето и способности-

те се и остварените резултати од писмениот и прак-
тичниот дел на стручниот испит, според програмата за 
полагање на стручниот испит. 

Член 8 
Вреднувањето на знаењето, способностите и дос-

тигнувањата од членот 6 на овој правилник и резулта-
тите од стручниот испит се врши во сооднос 30 : 70. 

Член 9 
Вреднувањето на знаењето, способностите и дос-

тигнувањата до 30% според членот 8 на овој правил-
ник се изразува во бодови, и тоа за: 

1) покажаниот успех во образованието до 19 бода, 
и тоа за: 

- доктор на науки 
- магистратура 
- високо образование: 
со просек над 9 
со просек над 8 
со просек над 7 
со просек над 6 

19 бода; 
17 бода; 

15 бода; 
13 бода; 
10 бода и 
8 бода. 
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- више образование: 
со просек над 9 19 бода; 
со просек над 8 16 бода; 
со просек над 7 12 бода и 
со просек над 6 8 бода. 
- средно образование: 
со просек 5 19 бода; 
со просек над 4 16 бода; 
со просек над 3 12 бода и 
со просек над 2 8 бода. 
2) другите форми на образовни активности до 7 

бода; 
3) постигнатите резултати и способностите пока-

жани во претходното работење до 20 бода и 
4) достигнувањата на полето на науката и култура-

та до 10 бода. 
Член 10 

(1) Комисијата од членот 3 на Правилникот за на-
чинот, постапката и критериумите за спроведување на 
стручниот и приправничкиот испит (во натамошниот 
текст: Комисија), врши бодирање на кандидатите во 
однос на нивното знаење, способности и достигнувања 
согласно со членот 9 од овој правилник и за тоа соста-
вува записник. 

(2) Записникот од ставот (1) на овој член го потпи-
шуваат претседателот, членовите и секретарот на Ко-
мисијата. 

Член 11 
Комисијата ја врши селекцијата на кандидатите 

врз основа на вкупниот број на бодови остварени од 
кандидатот во согласност со членот 9 на овој правил-
ник и бодовите од положениот писмен и практичен 
дел на стручниот испит. 

Член 12 
(1) По извршената селекција кандидатите се под-

ведуваат на интервју пред Комисијата. На интервјуто 
можат да присуствуваат директорот, односно замени-
кот на директорот по нивна оценка. 

(2) При вршењето на интервјуто од ставот (1) на 
овој член, се исклучува настојувањето кандидатот да 
се интервјуира во однос на неговото политичко убеду-
вање или припадност кон одредена политичка партија. 

(3) Комисијата за извршеното интервју изготвува 
извештај кој се приложува кон записниците од членот 
10 на овој правилник и од членот 17 на Правилникот 
за начинот, постапката и критериумите за спроведува-
ње на стручниот и приправничкиот испит. 

Член 13 
(1) Вработувањето на државните службеници се 

остварува преку објавување на јавен оглас. 
(2) Јавниот оглас го објавува Агенцијата за држав-

ни службеници во согласност со условите утврдени во: 
Законот за државните службеници, другите закони и 
актот за систематизација на работните места на др-
жавниот орган за чии потреби се спроведува постап-
ката за вработување. 

(3) Јавниот оглас содржи и: назив на работното 
место, број на извршители, рок на траење на огласот, 
рокот во кој ќе се изврши изборот, напомена дека ли-
цето се вработува како државен службеник - приправ-
ник, ако огласот се однесува на вработување за работ-
ни места во звање помлад соработник и помлад рефе-
рент или напомена дека кандидатот ќе полага стручен 
испит, ако огласот се однесува на вработување на ра-
ботни места во другите звања, доказите за знаењето, 
способностите и достигнувањата утврдени во членот 6 
од овој правилник кои треба да се поднесат, напомена 
дека кандидатите ќе се подведат на интервју, дека не-
комплетните документи нема да се земат во разгледу-
вање и адреса на органот каде се поднесуваат пријави-
те со доказите. 

Член 14 
Кандидатите кои се пријавиле на огласот пријава-

та со комплетната документација утврдена во огласот 
ја доставуваат до Комисијата. 

Член 15 
(1) Одредбите од овој правилник за критериумите 

и стандардите не се однесуваат при вработувањето на 
помлад соработник и помлад референт, 

(2) Критериумот и стандардот знаење, односно бо-
довите од точките 1 и 2 од членот 9 од овој правилник, 
ќе се земат предвид при селекцијата на кандидатите за 
вработување на работни места во звање помлад сора-
ботник и помлад референт. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-1047 
31 јули 2001 година 

Скопје 

Агенција за државни службеници 
Директор, 

Рубин Двојаков, с.р. 

1192. 
Врз основа на член 7 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот 
на Агенцијата за државни службеници донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ 
ВО ВТОР СТЕПЕН ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ 

НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Со овој деловник, се уредуваат правилата на рабо-
тењето на Комисијата на Агенцијата за државни 
службеници, за решавање во втор степен по жалби и 
приговори на државните службеници од државните 
органи, за повреда на правата од работниот однос ( во 
натамошниот текст: Комисија). 

Член 2 
(1) Комисијата се формира со решение донесено 

од директорот на Агенцијата за државни службеници 
и истата е составена од претседател и два члена и нив-
ни заменици, од редот на раководните и стручните др-
жавни службеници на Агенцијата. 

(2) Претседателот на Комисијата и неговиот заме-
ник се избираат од редот на раководните државни 
службеници, а членовите и нивните заменици се изби-
раат од редот на стручните државни службеници и се 
грижат за законита, непристрасна и објективна рабо-
та на Комисијата. 

(3) Комисијата има секретар, именуван со решение 
од директорот на Агенцијата од редот на стручните 
државни службеници. Секретарот ги врши стручно-
административните работи во врска со работата на 
Комисијата. 

Член 3 
Државен службеник на кој со одлука или решение 

на првостепениот орган му е повредено правото од ра-
ботниот однос, кое произлегува од закон и други про-
писи, општи акти и колективни договори, жалбата, од-
носно приговорот ги доставува до Комисијата преку 
првостепениот орган. 

Член 4 
(1) Работата на Комисијата по жалбите и пригово-

рите по правило е итна. 
(2) Комисијата ја преиспитува одлуката, односно 

решението на првостепениот орган, само во оној дел и 
само од оние причини, кои во жалбата и приговорот 
се изјавени. 

Член 5 
При одлучувањето, Комисијата може да утврди и 

други факти и околности што се од значење за реша-
вањето на спорната работа, односно да се разреши оп-
ределено претходно прашање (доколку постои), да се 
обезбедат други доказни средства - исправи и други 
акти, да се изврши увид на досието и барање за појас-
нување и толкување од други органи. 
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Член 6 
(1) Комисијата пред донесувањето на одлука по 

поднесената жалба, односно приговор на државниот 
службеник, бара мислење од синдикатот и задолжи-
телно го разгледува и за него се изјаснува, ако синди-
катот истото го достави. 

(2) Синдикатот може да учествува во постапката 
пред Комисијата која одлучува по жалбата, односно 
приговорот по барање на државниот службеник или 
да даде согласност да го застапува во остварувањето 
на неговите права. 

Член 7 
(1) Првостепениот орган жалбата, односно приго-

ворот со пропратните списи и акти ги доставува до 
Комисијата во рок од пет дена од денот на приемот на 
жалбата, односно приговорот. 

(2) Комисијата ги разгледува и дополнителните до-
кази (факти и околности), во усмена или писмена 
форма поднесени од државниот службеник. 

Член 8 
(1) Комисијата одлуките ги донесува со мнозин-

ство гласови од вкупниот број на членовите на Коми-
сијата. 

(2) Комисијата работи на седница. 
(3) За работата на Комисијата секретарот води за-

писник. Во записникот се внесуваат следниве подато-
ци: составот на Комисијата, името и презимето на под-
носителот на жалбата, односно приговорот, учесници 
во постапката, датумот на одлучувањето, фактите и 
доказите кои се релевантни за донесување на соодвет-
на одлука и донесената одлука. 

(4) Записникот од ставот (3) на овој член го потпи-
шуваат претседателот, членовите на Комисијата и 
секретарот. 

Член 9 
Одлуката на Комисијата се доставува до подноси-

телот на жалбата, односно приговорот и до првосте-
пениот орган. 

Член 10 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-1048 Агенција за државни службеници 
31 јули 2001 година Директор, 

Скопје Рубин Двојаков, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 784/2001 од 24.07.2001, на регистарска влошка 
007409, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето 
на главница и промена на овластено лице на Друштвото 
за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав 
ДООЕЛ Битола, ул. "Дебарска" бр. 52, Битола. 

Се зголемува основната главница на друштвото со 
паричен влог во износ од 4.800.000,00 денари. 

Основната главница на друштвото сега изнесува 
6.019.500,00 денари. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
друштвото на Томислав Дунгов. 

Друштвото во правниот промет ќе го застапува и 
претставува Снежана Цветановска - управител со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
784/2001. (19453) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 767/2001 од 23.07.2001, на регистарска влошка 
01004862?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Трговското 
друштво за услуги и трговија "ЧИНГО" Томе Чипов-
ски ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5. 

Зголемување на основната главница на Трговското 
друштво за услуги и трговија "ЧИНГО" Томе Чинговски 
ДООЕЛ Охрид со влог во предмети од страна на содруж-
никот Томе Чинговски од Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5 
во вредност од 6.950.200,00 денари /223.000,00 ДЕМ/ спо-
ред проценка со извештај во прилог. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
767/2001. (19454) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 774/2001 од 20.07.2001, на регистарска влошка 
01004059, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основачкиот удел на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги Славчо Мирчески КА-
НОНАДА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. 
"Пелагонија" бр. 13. 

Се зголемува основачкиот удел за износ од 5.625,00 
ДМ во противвредност од 180.000,00 ден., денари што ги 
вложува содружникот Славчо Мирчески со што сега 
вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 15.695,00 
ДМ во противвредност од 322.240,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
774/2001. (19455) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 781/2001 од 23.07.2001, на регистарска влошка 
013079, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на основната главница на Друштвото за производ-
ство, трговија, сообраќај, угостителство и др. СЛОЖ-
НИ БРАКА увоз-извоз Јонузи Камер и др. ЈТД село 
Поповјани, општина Осломеј. 

Основачкиот влог на Друштвото се зголемува за су-
ма од 300.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 
9.351.000,00 денари која сума основачите и содружници-
те ја уплатија на депозитна сметка при Народна банка 
во Кичево. 

Јонузи Камер управител без ограничувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
781/2001. (19456) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 770/01 од 23.07.2001, на регистарска влошка 
003232, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на главница на Друштвото за производство, градеж-
ништво, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз 
" МАКМЕРМЕР" Крстан Србакоски ДООЕЛ Битола, 
Битола, ул. "Довлеџик" бб. 

Зголемување на основната главница во износ од 
1.000.000,00 денари или во противвредност од 32.085,00 
ДЕМ. од основачот Крстан Србакоски. 

Вкупната основна главница на Друштвото изнесува 
70.953.00 ДЕМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
770/2001. (19457) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 646/2001 од 04.07.2001, на регистарска влошка 
ја запиша во трговскиот регистар намерата за намалу-
вањето на главница на Трговското друштво за произ-
водство, услуги, трговија на големо и мало Мухамед 
Хасановиќ и др. ХАСАНОВИЌ увоз-извоз ДОО При-
леп, ул. "Илинденска" бр. 71, Прилеп. 

Се намерува да се намали основната главница на Тр-
говското друштво за производство, услуги, трговија на 
големо и мало Мухамед Хасановиќ и др. ХАСАНОВИЌ 
увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. "Илинденска" бр. 71, При-
леп така што вкупниот износ на основната главница на 
друштвото изнесува 55.560 ДМ или 1.722.148,00 ден. се 
намалува за износ од 45.000 ДМ или 1.394.527,00 ден. 

Со тоа се менува висината на износот на основната 
главница на друштвото и истата ќе изнесува 10.560 ДМ 
или 327.321,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
646/2001. (19458) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 754/2001 од 17.07.2001, на регистарска влошка 
01005826?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Трговското 
друштво Спиро Момирчески ИДЕАЛ експорт-импорт 
Битола, ДООЕЛ ул. "Борка Талески" бр. 15, Битола. 

Зголемување на основната главница на Трговското 
друштво Спиро Момирчески ИДЕАЛ експорт-импорт 
Битола, ДООЕЛ за 112.903,00 ДЕМ или за 3.500.000,00 
денари, како во прилогот образец број 2 и 14. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
754/2001. (19459) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 722/01 од 5.07.2001, на регистарска влошка 
010426, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на основната главница на Друштвото за производ-
ство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало 
АВТОПРОМЕТ Петко ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, 
ул. "Крстин Чулаковски" бр. 41-Битола. 

Се зголемува основната главница на друштвото за 
29.485 ДЕМ односно 958.262 денари. 

Наместо досегашната основна главница од 5.100 
ДЕМ односно 158.100 ден. новата главница изнесува 
34.585 ДЕМ односно 1.116.362 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
722/01. (19460) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 743/2001 од 12.07.2001, на регистарска влошка 
005203, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на основната главница на Друштвото за производ-
ство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Си-
ниша и др. СИНПЕКС Битола ДОО Битола, ул. "Со-
лунска" бр. 233. 

Друштвото ја зголемува основната главница за из-
носот од 15.471.815,00 денари така што сега основната 
главница на друштвото изнесува 28.811.860,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
743/2001. (19461) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 606/2001 од 4.06.2001, на регистарска влошка 
000577, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
управител-лице овластено за застапување на Акцио-
нерското друштво Фабрика за навојни и жичени произ-
води "ТАНЕ ЦАЛЕСКИ" - Кичево, ул. "Индустриска" 
бб, Кичево. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
Претседател на управен одбор-управител на Акционер-
ска фабрика "ТАНЕ ЦЕЛЕСКИ" Кичево. Му преста-
нува овластувањето за застапување на досегашниот 
Претседател на Управниот одбор и се брише управи-
телот Никоски Крсте, од трговскиот регистар. 

Се именува нов Претседател на Управниот одбор-
управител Јованоски Владо и ќе го застапува друштво-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
606/2001. (19464) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 723/2001 од 5.07.2001, на регистарска влошка 
010425, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на основната главница на Друштвото за производ-
ство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало 
АВТОКОМЕРЦ Илко ДООЕЛ увоз-извоз - Битола, 
ул. "Дарвинова" бр. 5 - Битола. 

Се зголемува основната главница на друштвото. 
Наместо досегашните 5.100 ДЕМ односно 158.100 

ден., новата основна главница изнесува 12.695 ДЕМ од-
носно 404.973,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
723/2001. (19465) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 740/2001 од 12.07.2001, на регистарска влошка 
013000, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на Друштвото за производство, трговија и услуги 
УНИОН 3 ФЕШОН ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Ин-
дустриски пат" бб. 

Зголемување на основната главница за 2.897.000 
ден. или 89.710 ДЕМ. 

Содружникот Папатанасиу Николаос вложува 
24.220 ДЕМ или 782.190 ден. 

Содружникот Кристијанополус Василеос вложува 
24.220 ДЕМ или 782.190 ден. 

Содружникот Папас Теодорос вложува 23.324 ДЕМ 
или 753.220 ден. 

Содружникот Коракакис Јоанис вложува 8.971 
ДЕМ или 289.700 ден. 

Содружникот Григороглу Николаос вложува 8.971 
ДЕМ или 289.700 ден. 

Вкупниот износ по зголемувањето на основната 
главница изнесува 99.710 ДЕМ или 3.221.000 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
740/2001. (19462) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 742/2001 од 12.07.2001, на регистарска влошка 
010795, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то основна главница на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало БАЛИС експорт-импорт Андониос Балис и 
др. ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бб - Битола. 

Се врши зголемување на основната главница на 
Друштвото за износ од 74.406,93 ДЕМ или во против-
вредност од 2.318.520,00 денари. 

Сега основната главница на ДОО БАЛИС изнесува 
1.759.888,16 ДЕМ или во противвредност во износ од 
54.699.967,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
742/2001. (19466) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 704/2001 од 28.06.2001, на регистарска влошка 
002039, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на основната главница на Угостителско, туристичко, 
трговско и производно друштво Трајан Миленковски 
Т-М увоз-извоз Битола, ДООЕЛ Битола, бул. "1-ви 
Мај" 364. 

Зголемување на основната главница на Угостител-
ско, туристичко, трговско и производно друштво Тра-
јан Миленковски Т-М увоз-извоз Битола, ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
704/2001. (19467) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 707/2001 од 29.06.2001, на регистарска влошка 
006465, ја запиша во трговскиот регистар намерата за 
намалување основна главница на Трговското друштво 
за производство, услуги и трговија на големо и мало Го-
ран Цуцулески и др. КРИВОГАШТАНИ ПРОМЕТ 
увоз-извоз Кривогаштани ДОО. 

Запишување на Одлуката за намеруваното намалува-
ње на основната главница на друштвото од 20.06.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
707/2001. (19463) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 698/2001 од 28.06.2001, на регистарска влошка 
012196, го запиша во трговскиот регистар зголемување-
то на основната главница на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало АГРОТЕРМ 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола. 

Зголемување на основната главница на друштвото 
уште за 11.077 ДЕМ во денарска противвредност 
350.620,00 ден. со што главницата сега изнесува 16.177 
ДЕМ во денарска противвредност 508.720,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
698/2001. (19468) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 391/2001 од 11.07.2001, на регистарска влошка 
03001233?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување и зголему-
вање на основната главница на Трговското радиоди-
фузно друштво Телевизија Ирис ДОО - Штип, ул. "Го-
це Делчев" бр. 44, Штип. 

Промена на структурата на капиталот. 
Зголемување на основната главница од АД Баргала 

Штип за износ од 226.474,87 ДЕМ или 7.020.721,00 ден. 
Досегашната основна главница од 20.000 ДЕМ или 

620.000,00 ден. се зголемува за 226.474,87 ДЕМ или 
7.020.721,00 ден. и вкупно изнесува 246.474,87 ДЕМ или 
7.640.721,00 ден. 

Се брише: Симјончо Маријанов управител без огра-
ничување. 

Се запишува: Ристо Тодевски управител без ограни-
чување. 

Пречистен текст: Ристо Тодевски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
391/2001. (19469) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 366/2001 од 22.06.2001, на регистарска влошка 
03007015?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето на содружник и зголемување на основна-
та главница на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Беас-С ДОО Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 42, 
Штип. 

Со одлука на собирот на содружниците од 29.05.2001 
година содружникот Петар Санев од Скопје со стан на 
бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 24/2/17 истапува од 
друштвото. 

Основниот влог содружникот кој истапува го отстапу-
ва на останатите содружници во сооднос на 50% -50%. 

Собирот на содружниците со одлука од 30.05.2001 
година ја зголемува основната главница на друштвото 
со преземање на нови основни влогови во вкупен износ 
од 1.593.724,00 ДЕМ или 50.857.105,00 денари во сооднос 
50%-50%, со што секој од содружниците располага со 
по 974.912,00 ДЕМ или 30.948.125,00 денари земајќи го 
стариот влог плус отстапениот влог на содружникот кој 
истапува и зголемениот влог. 

Вкупниот износ на основната главница на друштво-
то изнесува 1.949.824,00 ДЕМ или 61.896.205,00 денари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
366/2001. (19470) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 372/2001 од 15.06.2001, на регистарска влошка 
03004369?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Акционерско-
то друштво за трговија и услуги Југопромет увоз-извоз 
Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 55. 

Досегашната основна главница во износ од 5.542.800 
ДЕМ или 174.598.200,00 денари се зголемува и сега из-
несува: 7.440.000 ДЕМ или 231.237.611,00 ден. 

Основната главница се зголемува за износ: 1.897.200 
ДЕМ или 56.693.411,00 ден. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 
372/2001. (19472) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1700/2001 од 04.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040950?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија и услуги АТЕНА ДО-
ОЕЛ ул. "Цетинска" бр. 39, Кратово. 

Основање на ДООЕЛ. Управител: Блаже Трајков 
од Кратово. 

Дејности: 01.12, 01.13, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 15.85, 
15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 17.51, 18.10, 18.22, 18.23, 

18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 25.13, 
25.24, 26.52, 28.61, 29.71, 29.72, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.31, 45.32, 45.34, 45.33, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.40, 50.40/1, 
50.30, 50.40/2, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.2, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.65, 52.62, 52.71, 52.72, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 74.12, 74.20, 74.20/3, 
74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, застапу-
вање на странски фирми, малограничен промет со со-
седните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југос-
лавија, посредување во прометот со стоки и услуги. 

Видот и обемот на одговорност-целосна одговор-
ност. Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка, одговара со 
сиот свој имот. Управител: Блаже Трајков. Седиште: 
ул. "Детинска" бр. 39, Кратово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1700/2001. (12720) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1842/2001 од 08.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02041092?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги БАГИ-ПРОМ ДООЕЛ 
Кавадарци, ул. "Орце Николов" бр. 64. 

Во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I 
- Скопје е запишано основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги БАГИ-ПРОМ ДООЕЛ 
Кавадарци, ул. "Орце Николов" бр. 64. 

Во внатрешниот промет ќе ги врши следните деј-
ности: 15.52, 15.62, 15.81, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 36.50, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.02, 93.05. Во надворешниот промет ќе ги врши след-
ните дејности: посредување во надворешниот промет 
со стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, реек-
спорт, трговија на консигнација, комисионо работење, 
меѓународна шпедиција и превоз на патници и стоки, 
малограничен промет со сите соседните земји Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија, лизинг, меѓународен 
превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Го-
ранчо Суклески. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. Управител на друштво-
то е содружникот Горанчо Суклески-управител со не-
ограничени овластувања. Основната главница на 
друштвото е во предмети и изнесува 159.000,00 денари 
или 5.129 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1842/2001. (12721) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14972/99 од 03.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039062?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги УНИВЕРЗАЛ АБ ДОО ек-
спорт-импорт ул. "9" бр. 20 а, Спортски центар Сарај. 

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.26, 52.33, 52.50, 50.30/2, 
50.40/2, 52.12, 65.12/3, 65.23, 70.31, 60.22, 60.24, 60.21, 
63.30, 55.30/2, 55.40, 55.30, 55.30/1, 63.40, 74.84, 74.12, 
17.40/1, 45.33, 45.34, 45.45, 45.31, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските од-
говара со целиот свој имот. Управител на друштвото 
во внатрешниот и надворешниот промет е Бабачиќ 
Хана-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14972/99. (12722) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1872/2001 од 17.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02041122?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ДЕНИ-ДИЗАЈН ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. "Коста Шахов" бр. 6/1-2, Скопје. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 
20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
туристички работи во странство, меѓународна шпеди-
ција, изведување на градежни работи во странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Сајков Стефан-упра-
вител без ограничувања. Единствен содружник е Сај-
ков Стефан. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1872/2001. (12723) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1758/2001 од 27.04.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02041008?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија, тран-
спорт и услуги ЗОЛИ-КОМПАНИ експорт-импорт 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 35/1. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.89, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.24, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 
22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.62, 28.75, 36.14, 
36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.45, 50.20, 
50.30, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
71.33, 72.20, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Дејности од областа на 
надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигна-
ција, комисиона продажба, меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. Единствен содружник на друштвото е 
лицето Љиљана Грбиќ. Лице овластено за застапува-
ње во внатрешниот и надворешниот промет е Љиљана 
Грбиќ-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1758/2001. (12724) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1926/2001 од 16.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02041176?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за собирање и примарна преработка на индус-
триски отпадоци, производство и промет КОМПА-
НИЈА ПАПАРУСОВСКИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 18. 

Дејности: 20.10/1, 20.40, 20.51, 28.51, 28.52, 28.75, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.12, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 
71.21, 71.32, 71.34, 74.12. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот имот. Лице за застапување 
на друштвото е Игор Папарусовски-управител без ог-
раничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1926/2001. (12725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1482/2001 од 06.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040732?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ДЕРМАПРОМ 
ДОО увоз-извоз с. Проевце, Куманово. 

Основачи: Давидовски Борко од с. Проевце, Кума-
ново и Стојковиќ Стојанка од Куманово, ул. "Тоде 
Думба" бр. 138-2-16. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 25.11, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.24, 72.30, 
72.60, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03, 
93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
компензациони работи, посредување, малограничен 
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промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
привремен увоз и извоз, закуп-лизинг, застапување на 
странски лица, меѓународни сообраќајно-агенциски ра-
боти, туристички работи со странство, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во 
патен сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. Управител на друш-
твото е Давидовски Борко, без ограничување во овлас-
тувањата во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1482/2001. (12726) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1993/2001 од 17.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02041239?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги АНЏИ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15 1/1. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 
19.30, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, туристички услуги со странство, ме-
ѓународни агенциски работи, малограничен промет 
со сите соседни држави. 

Основач на друштвото е Драгош Анџелика Јовела. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските на 
друштвото во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Управител на 
друштвото со неограничени овластувања е Драгош 
Анџелика Јонела во внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1993/2001. (12727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 188/2001 од 12.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039438?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство, сообраќај и ус-
луги СНИКЕРС ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт 
Гостивар, ул. "Беличица" бр. 137. 

Седиште на друштвото: Гостивар, ул. "Беличица" 
бр. 137. Основач: Сашо Димоски од Гостивар, ул. "Бе-
личица" бр. 137. 

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.45, 50.10, 51.13, 51.17, 51.19, 
51.31, 51.37, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 
52.46, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05, 63.12, надворешна трговија со прехранбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Сашо Димоски-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
188/2001. (12728) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 119/2001 од 09.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039369?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, промет и услуги НИКОЛАС ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 116/3-6. 

Дејности: 21.21, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.12, 72.60, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05. Во надворешнотргов-
скиот промет друштвото ќе ги врши следните дејнос-
ти: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во надворешнотрговскиот 
промет, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Зорица Симиќ-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
119/2001. (12729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 708/2000 од 24.04.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 020373597-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
градежништво и услуги РЕКА БАУ Шабан ДООЕЛ с. 
Велебрдо, Гостивар. 

Фирма: Друштво за градежништво и услуги РЕКА 
БАУ Шабан ДООЕЛ с. Велебрдо, Гостивар. Основач: 
Шабан Фејзули, с. Велебрдо, Гостивар, основачки 
влог 5.040 дем или 156.000,00 денари во ствари. 

Дејности: 01.30, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 15.93, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.15, 26.22, 26.23, 26.30, 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 
33.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 
51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 
52.12, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 
60.24, 63.30, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 71.34, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84. Деј-
ности во надворешнотрговскиот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во промет, реекспорт, консигнација, про-
дажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија и СР Југославија, меѓународен транспорт и 
шпедиција, туристички работи со странство, привре-
мен увоз-извоз на стоки, комисиони работи. 

Управител: Шабан Фејзули-управител без ограничу-
вање. Неограничени овластувања, целосна одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
708/2000. (12730) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1956/2001 од 11.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02041203?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство на 
конфекција и ХТЗ опрема, трговија и услуги МАЏО-
ТЕХ ДООЕЛ Куманово, ул. "III-та МУБ" бр. 116. 

Се основа Друштво за производство на конфекци-
ја и ХТЗ опрема, трговија и услуги МАЏОТЕХ ДОО-
ЕЛ Куманово, ул. "III-та МУБ" бр. 116, со скратен на-
зив: МАЏОТЕХ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 
"III-та МУБ" бр. 116, Куманово. Основач на друштво-
то е Трајковски Здравко од Куманово. 

Друштвото ќе ги обавува следниве дејности: 01.21, 
02.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 02.01, 
05.02, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 34.30, 36.63, 50.20, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.83, 74.84, 92.72. Над-
ворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, консигнациона продажба, реекспорт и посреду-
вање, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски 
превоз на стоки и патници, сообраќајно агенциски ра-
боти, туристички работи со странство, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сите средства со кои располага. Трајковски Здрав-
ко-управител со неограничено овластување во внат-
решниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1956/2001. (12731) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1909/2001 од 08.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02041159?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија и услуги БОТАН ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пржино" бр. 15, Скопје. 

Основање на ТД. Фирма: Друштво за производ-
ство, трговија и услуги БОТАН ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. Седиште: ул. "Пржино" бр. 15, Скопје. Осно-
вач: Лепосава Тантуровска од Скопје. 

Дејности: 01.11/4, 01.12/1, 27.10, 27.21, 27.22, 20.40, 
18.22, 18.23, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.22, 51.34, 51.35, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 
52.47, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 52.33, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, консигнаци-
ја, реекспорт и меѓународен транспорт. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара во 
висина на основачкиот влог. Управител без ограничу-
вање: Елизабета Тантуровска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1909/2001. (12732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1875/2001 од 09.05.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02041125?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Авто такси 
НИКО ТП Младеновски Никола Драги с. Трубарево, 
ул. "Мирче Ацев" бр. 84, Скопје. 

Основање на Авто такси НИКО ТП Младеновски 
Никола Драги с. Трубарево, ул. "Мирче Ацев" бр. 84, 
Скопје. Основач е Младеновски Никола Драги, с. Тру-
барево, ул. "Мирче Ацев" бр. 84, Скопје. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица одговара лично 

со целокупниот свој имот и средства. Управител е 
Младеновски Драги-управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1875/2001. (12733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1765/2001 од 09.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02041015?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за транспорт, трговија и услуги КАРГО ПРЕВОЗ 
СПЕДИТИОН ДОО увоз-извоз Валандово, ул. "Ди-
митар Гунов" бр. 26, с. Јосифово, Валандово. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/3, 01.42, 02.02. 15.11, 
15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81, 15.82/2, 15.87, 15.98, 19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.23, 22.24, 22.25, 
25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.25, 25.40, 28.21, 28.52, 
31.62, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 
93.02, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување, консигнација, 
реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на сто-
ки и патници, малограничен промет со сите соседните 
држави. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Атанасов Виктор-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1765/2001. (12734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16445/99 од 23.11.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 02035760?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД 
во Друштво за транспорт и трговија СПЕКТРУМ Ка-
диов Гоко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Прес-
па" бр. 21. 

Дејности: 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 
50.30/1, 51.70, 31.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 
63.40, 18.21, 18.22, 18.23, 31.62, 18.24, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на 
стоки од консигнациони складови, малограничен про-
мет со соседните земји Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Риска Кадиова-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16445/99. (12735) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16748/99 од 07.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02037340?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за 
собирање и примарна преработка на отпадоци ОТ-
ПАД Јовче ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Индус-
триска зона Расадник" бб. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.13/1, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.71, 
28.72, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.12, 
63.21, 74.12, 74.84, 90.00, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет друштвото одговара со 
целокупниот имот. Донев Јовче-управител без ограни-
чување во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16748/99. (12736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1081/2001 од 18.04.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02035990?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и услуги КОРТИНА 
ЕКСЛУЗИВ ДООЕЛ ул. "Народен фронт" бр. 19, 
лок. 11, Скопје. 

Се брише: Трпчевски Сашо-управител без ограни-
чување. Се запишува: Зоран Киш-управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1081/2001. (12740) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1178/2001 од 08.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-02001040-000-03, ги запиша во тр-
говскиот регистар промените на органот на управува-
ње на Акционерското друштво за производство, обра-
ботка и промет на производи од камен МИКРОГРА-
НУЛАТ Гостивар, ул. "Мара Угринова" бр. 19/3-4, 
Гостивар. 

Се брише Бошкоски Симеон-претседател на Упра-
вен одбор, а се запишува Бошкоски Симеон-извршен 
директор координатор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1178/2001. (12741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 835/2000 од 10.07.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02012736?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, истапувањето и 
пристапувањето на содружник и преносот на удел со 
ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги 
ИНТЕРКОМ Драгомир и Славица ДОО увоз-извоз 
ул. "Дане Крапчев" бр. 6, Скопје. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за про-
изводство, промет и услуги ИНТЕРКОМ Драгомир и 
др. ДОО увоз-извоз ул. "Дане Крапчев" бр. 6, Скопје. 

Во друштвото пристапува Епаминонда Главинац 
од Скопје, ул. "Букурешка" бр. 51 на 27.03.2000 годи-
на, а во друштвото истапува Петковска Славица од 
Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 43а-1-1 на 27.03.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
835/2000. (12737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1103/2001 од 03.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02006192?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, содружник и 
управител на Друштвото за производство, услуги и 
трговија МИКИ-ВЕКИ Мирослав ДООЕЛ експорт-
импорт с. Карпош, Куманово, ул. "100" бр. 34. 

Основач: Мирослав Димитријевски од Куманово, 
ул. "100" бр. 34, с. Карпош, Куманово. 

Друштвото за производство, услуги и трговија 
МИКИ-ВЕКИ Весна ДООЕЛ експорт-импорт с. Кар-
пош, Куманово, ул. "100" бр. 34 го менува досегашни-
от назив на друштвото и во иднина ќе гласи: Друштво 
за производство, услуги и трговија МИКИ-ВЕКИ Ми-
рослав ДООЕЛ експорт-импорт с. Карпош, Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1103/2001. (12738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1219/2001 од 03.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02039509?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство, трговија и услуги АНА КОМ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 7/34. 

Се брише Аргировски Аргир-управител без огра-
ничување. Се запишува Аргировска Весна-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1219/2001. (12739) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1153/2001 од 03.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02022288?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на основач-истапување 
на Друштвото за производство и услуги во метална 
индустрија ЛОЛА-Фабрика за делови и компоненти 
Љупчо и други ДОО Скопје, ул. "Момин Поток" бб. 

Од 18.04.2001 година од друштвото како основач 
истапува Фонд за пензиско и инвалидско осигурување 
на Р. Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1153/2001. (12742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 617/2001 од 13.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02025048?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар именувањето и разрешувањето на 
управител на Друштвото за производство, трговија и 
услуги АНТ-ПАКО Елпида Паковска и др. ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ГТЦ 8 секција, приземје. 

Се брише: Антонио Паковски-Мартиновски-упра-
вител без ограничување. Се запишува: Владимир Ла-
заревски-управител без ограничување. Пречистен 
текст: Владимир Лазаревски-управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
617/2001. (12743) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 128/2001 од 09.05.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 1-9508-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
МАКОХЕМИЈА Акционерско друштво за внатрешна 
и надворешна трговија со ПО Скопје, ул. "Никола Па-
рапунов" бб, Скопје. 

МАКОХЕМИЈА Акционерско друштво за внат-
решна и надворешна трговија со ПО Скопје, ул. "Нико-
ла Парапунов' бб, Скопје, се запишува промена на 
својството на лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешнотрговскиот промет. Се брише 
Петковски Васил-директор без ограничување. Се запи-
шува Горшев Петре-в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
128/2001. (12744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 832/2001 од 26.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02026174?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за трговија, услуги, реклама и пропаганда КРЕАТИ-
ВА МАРКЕТИНГ ГРУП Петар, Мартин, Лојд-Томас 
и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Беласица" бб, 
Скопје. 
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Се брише Мијиќ Горѓе-управител, а се запишува 
Ингилизов Зоран-управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
832/2001. (12745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1049/2001 од 03.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02007174?-8-06-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на име на Друштвото за 
меѓународна шпедиција, трговија и транспорт ИН-
ТЕРТРАНШПЕД Јовица ДООЕЛ Куманово, ул. "АВ-
НОЈ" бр. 70 во Друштво за меѓународна шпедиција, 
трговија и транспорт ДЕЛТА МИЛК ДООЕЛ Кума-
ново, ул. "АВНОЈ" бр. 70. 

Се менува името на друштвото и ќе гласи: Друштво 
за меѓународна шпедиција, трговија и транспорт ДЕЛ-
ТА МИЛК ДООЕЛ Куманово, ул. "АВНОЈ" бр. 70. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1049/2001. (12746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 687/2001 од 03.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02025690?-7-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Јавното комунално претпријатие БАБУНА 
ЦО с. Богомила, Богомила. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње. Се брише: Гурчиновски Милан-в.д. директор, без 
ограничувања. Се запишува: Љубчо Ристовски-в.д. ди-
ректор, без ограничувања. Пречистен текст: Љубчо 
Ристовски-в.д. директор, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
687/2001. (12747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 778/2001 од 03.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02030789?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЛАТ-
НА РУКА Владе ДООЕЛ Куманово, ул. "Лесковач-
ка" бр. 1-1/1. 

Дејноста се проширува со: 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 
28.12, 18.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
778/2001. (12750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1596/2001 од 11.04.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02019869?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на фирма на ТП Ав-
то превозник такси ПЕЛИКАН Петар Александар 
Јорданов ул. "Скоевска" бр. 1/1/7, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1596/2001. (12751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1098/2001 од 19.04.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02016884?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште, ис-
тапување на Друштвото за угостителство, услуги, про-
мет и производство КОМЕРЦ-СКЛ Светлана и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Лесновска" бр. 2, Скопје. 

Промена на назив, седиште, истапување и приста-
пување на содружник и промена на лице овластено за 
застапување на друштвото. 

Од Друштвото за угостителство, услуги, промет и 
производство КОМЕРЦ-СКЛ Светлана и др. ДОО 
увоз-извоз Скопје истапува содружникот Светлана 
Децковска од Скопје, ул. "Лесновска" бр. 2. Во друш-
твото пристапува содружникот Божана Крстиќ од 
Скопје, ул. "Народни херои" бр. 21/2-27. 

Со истапување и пристапување на содружник во 
друштвото називот и седиштето се менува и гласи: 
Друштво за угостителство, услуги, промет и производ-
ство КОМЕРЦ-СКЛ ДОО увоз-извоз Скопје, со се-
диште во Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 20. 

Од Друштвото за угостителство, услуги, промет и про-
изводство КОМЕРЦ-СКЛ Светлана и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје се разрешува лицето Гицева Тодорка-управител со 
неограничени овластувања. Во Друштвото за угостител-
ство, услуги, промет и производство КОМЕРЦ-СКЛ ДОО 
увоз-извоз Скопје за управител со неограничени овласту-
вања се именува лицето Божана Крстиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1098/2001. (12748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 635/2001 од 13.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02014280?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност и про-
мената на управител на Друштвото за превоз, произ-
водство и трговија на големо и мало БОДЕТИ КО-
МЕРЦ Норо ДООЕЛ Неготино, ул. "Пиринска" бр. 6. 

Дејноста во внатрешнотрговскиот промет се про-
ширува со: 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.23, 55.40, 
55.51, 55.52. 

Се врши промена на управителот. Се брише Боро 
Горев-управител со неограничени овластувања, а се 
запишува Дејан Горев-управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
635/2001. (12749) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1177/2001 од 04.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02010247?-3-06-001, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште на подруж-
ница на Аустријан Еарлајнс Австриско воздухопловно 
акционерско друштво 1107 Виена Фонтанаштрасе 1 
Австрија Подружница на Аустријан Еарлајнс Австри-
ско воздухопловно акционерско друштво бул. "Кли-
мент Охридски" бр. 66/1-3А, Скопје. 

Новиот назив на седиштето гласи: ул. "Митропо-
лит Теодосија Гологанов" бр. 44-1/4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1177/2001. (12752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1166/2001 од 24.04.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02020168?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште и 
проширувањето на дејност на Друштвото за трговија 
и услуги ФРИМЕКС СПОРТ Иван и други ДОО увоз-
извоз ул. "50 Дивизија" бр. 30, Скопје. 

Се врши промена на фирма и гласи: Друштво за 
трговија и услуги МЕШ СПОРТ Иван и други ДОО 
увоз-извоз ул. "Милан Мијалковиќ" бр. 50, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 52.33-трговија на мало 
со козметички и тоалетни препарати. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1166/2001. (12753) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1024/2001 од 23.04.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02028082?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, истапување 
на Друштвото за трговија на големо и мало ТАМАРА 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/3-21, Скопје. 

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гла-
си: Друштво за трговија на големо и мало ТАМАРА-
М ДООЕЛ Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/3-21, Скопје. 

На ден 9.04.2001 година пристапила Младеновска 
Силвана, а на истиот ден истапил Младеновски Горан. 
Се брише Младеновски Горан, а се запишува Младе-
новска Силвана-управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1024/2001. (12754) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 903/2001 од 04.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02017825?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, зголемувањето 
на основна главница, проширувањето на дејност во 
внатрешнотрговскиот промет и претворањето на 
друштвото во заштитно на Друштвото за промет и 
производство и поправка на мебел ЈУГОИМПЕКС 
Попов Зоран и др. ДОО увоз-извоз ул. "Никола Ру-
сински" бр. 3-а, Скопје. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за вра-
ботување на инвалидни лица, производство, трговија и 
услуги ЈУГОИМПЕКС ДОО извоз-увоз Скопје, ул. 
"Никола Русински" бр. 3-а. 
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Зголемување на основната главница. 
Дејноста на друштвото се проширува со следната 

дејност: вработување на инвалидни лица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

903/2001. (12755) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1265/2001 од 08.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 020023327-6-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште и уп-
равител на Трговското друштво БЕОСКОП Иван 
Дамјаноски ДООЕЛ бул. "Македонско-Косовска Бри-
гада" бр.20-4, Скопје. 

Се врши промена на фирмата и седиштето па во 
иднина ќе гласи: Друштво за посредување, трговија и 
услуги БЕОСКОП ДОО експорт-импорт Скопје, бул. 
"Партизански одреди" бр. 6/41, Скопје. 

Се врши промена на управител. Се брише Иван 
Дамјаноски-управител со неограничени овластувања, 
а се запишува Сузана Веновска-управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1265/2001. (12756) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2835/2000 од 29.11.2000 година, на регис-
тарска влошка бр. 020296967-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за трговија, производство и услуги ЕУРО 
ДЕНТ Киро ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Руди Ча-
евац" бр. 31/6. 

Дејноста се проширува со: 51.46-трговија на голе-
мо со фармацевтски производи, 52.32-трговија на мало 
со медицински препарати и ортопедски помагала. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2835/2000. (12757) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 129/2001 од 13.04.2001 година, на регистарска влошка 
бр. 1-65279-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластено лице на Универзитетот "Св. Кирил и 
Методиј "-Скопје Педагошки факултет "Св. Климент 
Охридски", ул. "Партизански одреди" бб, Скопје. 

Се брише проф. д-р Сејфедин Сулејман-в.д. декан 
без ограничување. Се запишува проф. д-р Мурат Му-
рати-в.д. декан без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
129/2001. (12758) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 930/2001 од 09.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020197477-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на основач и адреса на ос-
новачите на Друштвото за Рент А Кар услуги СЕТ-
КОМ БАЏЕТ-РЕНТ А КАР Борче и др. ДОО Скопје, 
ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59-2А. 

Пристапува основачот Мира Манева, а истапува 
Драган Младеновски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
930/2001. (12759) 

M А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 1500252 на име Поцеста Бурин, Дебар. 
(19431) 

Пасош бр. 1237024 на име Абдулоска Сеада, Дебар. 
(19424) 

Пасош бр. 8952 на име Велиова Мејсер, ул. "С.Стои-
менов" бр. 124, Кочани. (19425) 

Пасош бр. 1389816 на име Ида Пранвера, с. Делего-
жда, Струга. (19427) 

Пасош бр. 1337001 на име Емини Синдис, ул."М.Ти-
то" бр. 146, Струга. (19428) 

Пасош бр. 1221065 на име Јуснија Салихоглу, Св. 
Николе. (19435) 

Пасош бр. 1004114 на име Иво Ордев, Св. Николе. 
(19436) 

Пасош бр.920378 на име Колев Костадин, ул. "Кирил 
и Методи" бр. 45, Струмица. (19437) 

Пасош бр. 1247116 на име Сариџи Ершон, Гостивар. 
(19442) 

Пасош бр. 1077399 на име Наков Милан, с. Борисиво 
бр. 14, Струмица. (19450) 

Пасош бр.485609 на име Асакова Ешман, с. Банско 
бр. 193, Струмица. (19451) 

Пасош бр. 648532 на име Миле Ристов, с. Просени-
ково бр. 27, Струмица. (19452) 

Пасош бр. 1457105 издаден од УВР - Скопје на име 
Изет Качапор, с. Батинци, Скопје. (19628) 

Пасош бр. 1049992 издаден од УВР - Скопје на име 
Нежља Караџа. ул. Х.Т. Карпош бр. 68 ,Скопје.(19632) 

Пасош бр. 1045709 издаден од УВР - Велес на име 
Мифтаровски Седат, с. Мелница, Велес. (19635) 

Пасош бр. 449147 издаден од УВР - Скопје на име 
Савески Јован, ул. "Октом. револ."бр. 10/1-4, Скопје. 

(19636) 
Пасош бр. 1124195 издаден од УВР - Скопје на име 

Бислим Керим, ул. "Славеј Планина" бр. 56, Скопје. 
(19648) 

Пасош бр. 1232604/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Владимир Лазов, ул."Партизански Одреди" бр. 107/2- 
7, Скопје. (19649) 

Пасош бр. 538827 на име Јанковиќ Славка, ул. "Анд-
реј Барбов" бр. 56/2/17, Скопје. (19683) 

Пасош бр. 540807 на име Јанковиќ Ратомир, ул."Ан-
дреј Барбов" бр. 56/2/17, Скопје. (19685) 

Пасош бр. 535327/97 на име Дисова Деса, ул." Алекса 
Демниевски" бр. 17/4, Скопје. (19686) 

Пасош бр. 057446/93 на име Идризлари Салахудин, 
ул. "Дижонска" бр. 24, Скопје. (19687) 

Пасош бр. 0974719 на име Бафтијари Беким, ул. "7" 
бр. 381, с. Батинци, Скопје. (19690) 

Пасош бр. 0443458 на име Јашаров Рашид, ул. "Пал-
миро Тољи" бр. 34, Скопје. (19691) 

Пасош бр. 988492 на име Сељмани Лиман, с.Опае, 
Куманово. (19692) 

Пасош бр. 1073909 на име Колашинац Елвир, ул. 
"Бутелски венец" бр. 49, Скопје. (19693) 

Пасош бр. 1537980 на име Синани Бесим, с.Копани-
ца, Скопје. (19694) 

Пасош бр. 1399807 на име Русе Стојановски, нас. 
Илинден, Скопје. (19710) 

Пасош бр. 977227 на име Касам Рустем, ул. "Кипар-
ска" бр. 8, Скопје. (19711) 

Пасош бр. 1186210/99 на име Хамиде Азировиќ, с. 
Ќолјија, Скопје. (19712) 
Пасош бр. 1153981/98 на име Агим Шабан, ул. "Прво-

мајска" бр. 70, Скопје. (19713) 
Пасош бр. 1238246/99 на име Марков Гоце, ул." Ган-

чо Хаџи" бр. 22, Велес. (19714) 
Пасош бр. 1406835/00 на име Билјана Петковска, ул. 

"Тоде Думба" бр. 100-3/11, Куманово. (19715) 
Пасош бр. 1453870/00 на име Ајети Емин, ул. "Панче 

Неделковски" бр. 20, Скопје. , (19716) 
Пасош бр. 855304 на име Џелил Гулбаки, с.Пулце, 

Штип. (19277) 
Пасош бр. 1054710 на име Магарова Лорена, с. Стоја-

ково, Гевгелија. , (17996) 
Пасош бр. 938588 на име Фериде Камили, с.Д. Пал-

чиште, Тетово. (15645) 
Пасош бр. 1221270 на име Јаневски Драгиша, ул. "8 

Септември" бр. 2/9, Пробиштип. (19652) 
Пасош бр. 1360815 на име Величковски Миле, М. 

Каменица, Делчево. (19653) 
Пасош бр. 451994/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Кајевиќ Мирјана, ул. "Рилски Конгрес" бр. 25, Скопје. 
(19654) 

Пасош бр. 849807 на име Тодороска Јованка, Охрид. 
(19658) 

Пасош бр. 980947 на име Зубери Афердита, Струга. 
(19665) 

Пасош бр. 1240975 на име Саит Демир, ул. "Р.Пат" 
бр. 174, Штип. (19668) 

Пасош дипломатски бр. Д 0002287 издаден од МНР -
Скопје на име Георгиевски Борис, бул. "Ј. Сандански" 
бр. 45/21, Скопје. (19682) 

Пасош бр. 1043337/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Георгиевски Борис, бул. "Ј.Сандански" бр. 45/21, Ско-
пје. (19684) 

Пасош бр. 1232354/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Тодоровски Антонио, бул. "АВНОЈ" бр. 4-2/20, Скоп-
је. (19688) 
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Пасош бр. 684628/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Хашколи Џеврије, ул. "Б. Паровиќ" бр. 46, Скопје. 

(19697) 
Пасош бр. 1008671/97 издаден од УВР - Велес на име 

Иванов Игор, ул. "А. Шурков" бр. 25/1-1, Велес. 
(19728) 

Пасош бр. 1293552/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Казим Мануел, ул. "Д. Мечето" бр. 6 а, Скопје. (19730) 

Пасош бр. 1385647 на име Јовановски Раде, с.Робово, 
Берово. (19731) 

Пасош бр. 1498249 на име Јовановска Валентина, с. 
Робово, Берово. (19732) 

Пасош бр. 572665/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Мулиќ Галип, ул. "П. Илиќ" бр. 35/14, Скопје. (19733) 

Пасош бр. 1405622/00 издаден од УВР - Велес на име 
Митревски Горан, ул. "С. Бобев" бр. 46, Велес. (19734) 

Пасош бр. 1023729/97 издаден од УВР - Куманово на 
име Акије Јунузи, ул. "П. Спасовска" бр. 28, Кумано-
во. (19735) 

Пасош бр. 1141688/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Сулејмани Иса, бул. "Македонско Косовска бригада" 
бр. 3/56, Скопје. (19736) 

Пасош бр. 0690657 на име Валентина Серафимова, 
ул."Маршал Тито" бр. 75, Виница. (19741) 

Пасош бр. 76430 на име Туши Ирфије, с. Ново село, 
Струга. (19742) 

Пасош бр. 1544896 на име Новески Борис, ул. "Д. Гр-
уев" бр. 10 1/7, Охрид. (19746) 

Пасош бр. 1493428 на име Спироски Перо, ул. "К. 
Шапкарев" бр. 3, Охрид. (19747) 

Пасош бр. 1179290 на име Франгу Фламур, Дебар. 
(19749) 

Пасош бр. 19142 на име Шајноска Горица, Струга. 
(19750) 

Пасош бр. 981247 на име Шајноска Светлана, Стру-
га. (19751) 

Пасош бр. 19602 на име Шатоски Стефан,Струга. 
(19752) 

Пасош бр. 1240930 на име Ефремовска Соња, ул. "В. 
Поп Јорданова", Штип. (19753) 

Пасош бр. 303904 на име Таип Јусуфи, с.Гвае, Гости-
вар. (19772) 

Пасош бр. 1336080 на име Ѕвонко Грозданов, с.Само-
илово бр. 13, Струмица. (19774) 

Пасош бр. 1397480/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Стојанова Силвана, ул. "Т.Х.Јанев" бр.6, Скопје. 19775 

Пасош бр. 1273203/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Војислав Кукољ, ул."Р.Чаевац" бр. 14/3, Скопје. 19776 

Пасош бр. 1539274 издаден од УВР-Скопје на име 
Ерим Халим, ул. "А. Цесарец" бр. 6 б, Скопје. (19777) 

Пасош бр. 1017671/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Геговски Оливер, ул."50 Дивизија" бр.21, Скопје.19778 

Пасош бр. 375889 на име Реџепоски Севдаљ, с.Алди-
нци, Крушево. (17438) 

Пасош бр. 1300959 на име Нановски Александар, ул. 
"Лазо Софијанов" бр. 9, Кратово. (19780) 

Чекови од бр. 174979 до 174995 од тековна сметка 
бр.12243-10 издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Станковски Драги, Скопје. (19449) 

Чек со бр. 0001005369610 од тековна сметка бр. 8130 
4/27 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Евгениј Коревски, Скопје. (19700) 

Чекови од бр. 5387702 до бр. 5387707 од тековна сме-
тка бр. 2959393 на име Стојановски Орданче, Скопје. 

(19720) 
Чекови од бр. 2857282 до 2857287 од тековна сметка 

бр.12019713 издадени од Комерцијална банка АД Ск-
опје на име Бундалевска Марија, Скопје. (19651) 

Чекови од тековна сметка бр. 4220/85 на име Стефан 
Димитров, Штип. (19773) 

Работна книшка на име Маркоски Марјан, Прилеп. 
Работна книшка на име Атанасовски Јордан, Тето-

во. (19633) 
Работна книшка на име Камил Туркијан, Скопје. 

(19698) 
Работна книшка на име Георгиевски Борис, Скопје. 

(19717) 
Работна книшка на име Костовска Сузе, Скопје. 

(19718) 
Работна книшка на име Крстевски Горан, Скопје. 

(19719) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Смилко-
вски Стојан, Скопје. (19657) 

Работна книшка на име Артан Селими, с.Делгожда, 
Струга. (19664) 

Работна книшка на име Роберт Шпиров, ул. "М. Ац-
ев" бр. 4, Радовиш. (19666) 

Работна книшка на име Димчевска Стојна, Велес. 
(19671) 

Работна книшка на име Китановски Трајче, М.Каме-
ница, Делчево. (19675) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Гореска 
Валентина, Скопје. (19677) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Блаже 
Оцевски, Скопје. (19740) 

Работна книшка на име Ристески Сашо, Охрид. 19748 
Воена книшка на име Јакимовски Љупчо, Велес. 

(19443) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Јашар Ма-

лиќ, Скопје. (19626) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Трајковски 

Слободан, Скопје. (19637) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Крстев Пе-

тар, Скопје. (19638) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Сашко То-

доровски, Скопје. (19639) 
Воена книшка на име Благоја Китановски, Скопје. 

(19695) 
Воена книшка на име Ивковски Дејан, Скопје. 19696 
Воена книшка на име Манговски Стојан, Скопје. 

(19721) 
Воена книшка на име Ацо Диков, Велес. (19670) 
Воена книшка на име Стојанов Ванчо, Велес.(19672) 
Воена книшка на име Симоновски Златко, Велес. 
Воена книшка на име Николов Милан, Велес.(19674) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Зулбеар 

Иљаз, Скопје. (19727) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Саздовски 

Ацо, Скопје. (19737) 
Воена книшка издадена од на име Ивица Илиевски, 

Б.Миладиновци, Куманово. (19745) 
Воена книшка на име Митев Звонко, Велес. (19754) 
Воена книшка на име Дракалски Г.Гаврил, Гевгели-

ја. (19757) 
Воена книшка на име Калинов Петар, Битола. 19759 
Свидетелство на име Александар Митев, Штип.19432 
Свидетелство издадено од ИХУ " Пенко Јанчевски" 

Јегуновце на име Атанасовски Јордан, Тетово. (19634) 
Свидетелства за 5,6 и 7 одделение издадени од ОУ 

"Браќа Миладиновци" Куманово на име Насковски 
Андреас, Куманово. (19650) 

Свидетелство на име Ибраими Асија, Скопје. (19699) 
Свидетелство на име Бељмин Инраим, ул."Љ.Гачо" 

бр. 14, Куманово. (19660) 
Свидетелство на име Бурим Рамадани, ул. "Прва" бр. 

10, Куманово. (19661) 
Свидетелства за 1,2 и 3 година издадени од гим. 

"Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Павловски Кирил, 
Скопје. (19739) 

Свидетелство на име Зорица Џемовска, Крива Па-
ланка. (19743) 

Свидетелство на име Видински Бранко, с.Мачево, 
Берово. (19744) 

Свидетелство за 7 одделение на име Мустафоски Ед-
ин, с.Пласница, Мак. Брод. (19770) 

Здравствена книшка на име Алаткова Елена, Про-
биштип. (19433) 

Здравствена книшка на име Љупчо Вељановски, Би-
тола. (19438) 

Здравствена книшка на име Митровски Горан, Ве-
лес. (19755) 

Здравствена книшка на име Дејан Ристески, Битола. 
(19761) 

Здравствена книшка на име Николовска Јелена, Би-
тола. (19762) 

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
12/01 под бр. 1831 на име Димиров Небојша, ул. "Косо-
вска" бр. 247, Штип, наместо лична карта бр. 887934 
треба да стои пасош бр. 887934 на име Демиров Небој-
ша. 
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J A В H И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-73/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ, 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр.01-73/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на гумени транспортни ленти за потре-
бите на РЕК Битола и РЕК Осломеј во се според тен-
дер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документација, а за 
техничките нејаснотии и други информации да се кон-
султираат нашите погони РЕК Битола и РЕК Осломеј. 

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 понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2.СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ја потполни во целост та-

белата која се доставуваа како тендер документација со 
единечни цени и фиксна вкупна цена на понудената на-
бавка на паритет ДДП РЕК Битола и ДДП РЕК ОСЛО-
МЕЈ, изразена во ДЕМ со посебно искажан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудата треба до го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од Централниот регистер, кој треба 
да биде во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" бр. 32 
од 10.07.1998г.), а странските понудувачи согласно 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Банкарска гаранција во висина од 5% од вкуп-
ната вредност на понуда на паритет ДДП Битола и 
Осломеј со ДДВ. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

- Список на испораки на гумени транспортни ленти 
во подружниците на ЕСМ, од производителот. 

3.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ (само за домашните понудувачи). 

3.7. Сите документи треба да се оригинали или завере-
ни копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена: 40 поени 
4.2. Квалитет: 40 поени 
4.3. Начин на плаќање: 10 поени 
4.4. Рок на испорака: 10 поени 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНС-
ТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни на-
бавки, ул. "11 Октомври" бр.9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.09.2001 година, во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија зајавни набавки 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

П О К А Н А 
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ ВО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО "ПОРЦЕЛАНКА" АД - ВЕЛЕС ФАБРИ-

КА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОРЦЕЛАН 
И КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ 

Агенцијата на Република Македонија за привати-
зација (АП), во име на Владата на Република Македо-
нија и останатите акционери кои го претставуваат др-
жавниот капитал, објавува јавен тендер за продажба 
на 63,61461% капитално учество во "Порцеланка", од-
носно 216.401 обични акции. 

Полно име на компанијата (назив): ПОРЦЕЛАН-
КА АД за производство на порцелан и керамички 
плочки - Велес. 

Седиште: ул. "Индустриска" бб, Велес. 
Акционерски капитал: МКД 1.054.432.900, уплатен 

во целост. 
Номинална вредност на една акција: МКД 3.100. 
Број на акции: 340.175 обични акции. 
Број на регистарска влошка: 02038894?-4-03-000, 

Основен суд Скопје I. (Нова судска регистрација од 03 
април 2001 година, Трег. бр. 6976/00). 

Број на вработени: 676. 
Почетна цена на понудата: 700.000 ДЕМ. 
Краен рок за доставување на понудата: 10 септем-

ври 2001 година до 15:30 часот. 
Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-

кументација во канцелариите на АП (адреса: 1000 
Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, тел.: +389 2 117 
564) во работни денови од 09:00 до 15:00 часот, а нај-
доцна 3 работни денови пред истекот на рокот за дос-
тавување на понудите. Тендерската документација ќе 
биде предадена по извршена уплата на 1.000 ДЕМ, во 
денарска противвредност, според средниот курс на 
Народна банка на Република Македонија на денот на 
уплатата, кои треба да се уплатат на жиро-сметката 
на АП во Балканска Банка - Скопје, број 40100-637- 
2213 (единствен даночен број 4030993262472) со назна-
чување на компанијата уплатувач. 
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Контакт информации: Агенција на Република Ма-
кедонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров", бр. 
7, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.: +389 2 117 
564; факс: +389 2 126 022, e-mail: lossmakers@pa.org.mk 

Банка депозитор: Балканска Банка - Скопје, жиро 
сметка: 40100-637-2213. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството 
за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-

сец јули 2001 година во однос на месец јуни 2001 годи-
на е пониска за 1,7%. 

2. Исплатата на платите за месец јули 2001 година 
во однос на месец јуни 2001 година работодавците од 
членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврде-
но за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот 
од добивка ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статис-
тика го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ЈУЛИ 2001 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари - јули 2001 година во однос 
на просечните цени на мало во однос на 2000 година 
изнесува 5,2%. 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 
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ње пробно возење на брод 3825 

1186. Правилник за начинот на кој се врши 
нуркањето 3826 

1187. Правилник за начинот на истакнување и 
веење на знаме 3826 

1188. Правилник за утврдување на висината на 
надоместокот за надзор на кабловска ра-
дио-телевизиска мрежа 3827 

1189. Правилник за начинот, постапката и кри-
териумите за спроведување на стручниот 
и приправничкиот испит 3827 

1190. Правилник за начинот, постапката и кри-
териумите за спроведување на преодниот 
испит 3830 

1191. Правилник за критериумите и стандарди-
те, како и постапката за вработување и 
селекција на државните службеници 3833 

1192. Деловник за работа на Комисијата на 
Агенцијата за државни службеници за 
решавање во втор степен по жалби и 
приговори на државните службеници 3834 

Објава за стварната стапка на трошоци-
те на живот за месец јули 2001 година во 
однос на месец јуни 2001 година 3846 

Објава за движењето на цените на мало 
во Република Македонија за месец јули 
2001 година 3846 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 
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